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ὥρεσιαϊ Ξ παπᾶ 

ἴσοι ατιογητητσιῖα ιν 

ΟΟΙΌύΌΒΙΑ ΟὈΝΙΝΕΕΘΒΙΤΥῪ 
ΓΗ ῬΟΟΚ ἰ5 ἄπο οα {6 ἀκαίο ἱπαϊοαίρα Ὀϑίονν, οσὐὁἨὁὡ αἱ {Π6 

οχρίγαίζίζοη οὗ ἃ ἀθξιϊηϊί ρουϊοα αἴίοσ {πΠ6 ἀδίθ οὗ θοσσουτης, 

ἃ5 Ῥγονί θᾶ ὃν ἐπθ σὰ]θ8 οὗ {π6 ΓΙ ΓΑΤΎ ΟΥ ὈΥ ΒΡ6οΐαὶ 8᾽- 
ταησοιηθηΐί ἢ {Π6 1 γασίδη ἴῃ ομασϑο.") Λλμέ ἢ Ρ Λ 
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ΠΕ5 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΛΥΟΜΈΝΟΣ 

ΕΒ ΠῈΝ ΒΟΗ ΠΘΈΒΒΑΠΟΘΗ ἘΒΚΙΛΕΤ 

ΝΟΝ 
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ὈΕΙΤΤΕ ΑΥΕΔΟᾺ. 
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ΠΕΙΡΖΙΟ, 
ΘΒΌΟΚ νὴ ΨΕΒΙΑΘΟ ΟΝ Β. 6. ΤΕΥΒΝΕΕ. 

1892. 



γογνγοσῦ ΖΌ, θύβύθῃ ΑἸ17]8ΡὉ. 

θῖ6 Ενκιᾶγιιηρ ἀπά δἰ] σθπηθίηθ Αὐίδββιιηρ ἀ68 Αβομγ] βοιθη 
ῬγΟμΊΘίΠΘι18 σἰρίο!α ἰη ἀον ΕΡΚοηπ 8 ἀ65 γο σἰδβθη ΟΠΒαγακίογα πὰ 
ἀ65. ἵπῆθγθῃ Ζι5ΔΠ)ΠΊΘΠΠΔη9 5. δι {ΠΟ σίβοῆθη Κοπιροβί[οη, ΠΑΓΙΙΠῚ 
βο γδοῃίθίθ ἴθ ἢ 68 815 πηθίηθ Ἠδιρίδιιἴσα!θ, ἀΐθβθ νἱ δὶ βοῃαπά δ ΕΓᾶσΘ 
Θἴποῦ. ἤθθὴ πη οἰησοῃθηάθη ὕ]ηογβαομαησ Ζὰ πηίογζΖίθθη πη6, 
βουνοῖς 68. τηδρ!!οἢ) ἰβί, σὰν Επίβομοίἀπησ Ζὰ θγΐησοη. Παθοὶ 806 
ἴθ. πίοι ἀβογζθιρί, ἀδί. Θοδπηληη ἴῃ βοίμθη δι1596 ΖΘ ο ποίθη ΑΒ- 
Πα Πα πησθη ἀδ5 το ἶσα Ῥγίηχὶρ σαζοῖσί, μοὶ ἀδὺ θαΓο ἢ γιιησ 6685 
ΡΓΪΏΖΙρ5. ΔΡῸΓ θη βἰοῆογθη ϑίδηάραμκί νϑγίογθη παῖ, δία ὕβεγ- 
ΠΙο θὴρ πηεδίθ ΒΟΥ Δ] ρον ον ΠΟ βιο εἰσί, ἀΐδ Απάθυϊαησθη 465 
ΙΟΠίθιβ, ἀἶθ ἀῃδθβι ΠΟΘ νῖθ ἀἷθ ΔΒ ΟΠ ἤΘη, σϑηδαοῦ θ6- 
ΟΡΔΟΙΙοΙ, ἀΐθ Ζνθοκο ὑπ ΜΙϊ6] βοίηθς ΘΟ μα θη 5 δύ υ πῃ ΠΟ ἢ 6 γϑ- 
[οἱρί ποράθη. ἢαίβ ἀἴθβθβ [γι ΠΟ πρὶ ἴῃ διιβΓϑίομθηάον Ὑοῖβο 
ΒοΙαησθη 86, σᾶρθ ἴθ πίοιΐ ζι μοῆδη. ΠΙ6 διβί γ ομογο Β6- 
βγπἀσηρ ἀθν δηϊβομοίἀθπάθη Ῥαηκίθ μᾶθ6 ἰοὴ ἴῃ πηρίπθη ϑίπαϊθη 
ζιι ΑΒΟΒγ]οβ (Βου!η ΥΥ. ὙΥΘΡΟΥ 1812) 5. 28 ---858. σορϑθθηῃ. 

ἴπη Κοιμιηθηΐαγο μΔ 6 ἴθ} οἷπθ δ᾽ 5οϊ ἶσο ΕγκΚΙάᾶγιιησ 465 ϑίὕοκοβ 
ΔΘ ΘΒ θῖ, οἷηθ ἀπγοῃοδηρίσα σΓδιπηπηαί 5.6 ἀπ ΒΑ ἢ] οἢ6 ΕτΙδαία- 
ΓΠηΡ τπηἀ ἀἴ6 ΕΡδΡ θυης ἀ65 ΖΔ: ΠΙΘΠΠΔηρΒ, ὙγῸ 68 δοθοίθη ϑβοῃίβθη. 
Μᾶποιθ πνϑγάθη νἱθ]]δίος αἴθ οἷμθ οθ δηάθγθ ϑΓδΙΠηδίϊβοῃθ Β6- 
ΘΓ Καηρ [ἂν ΡονΠ βϑὶσ ΠΔΙ θη: ΠἷἱΓ τ 65 ὑπὶ αἶδ ϑθηδιιθ ἢ δγ- 
ἰοσιιηρ ἀ68 ἱγαρίβομθη πηὰ βου] βοίθη ΘΡΓΔΟΠΘΟΡΓΔΙΟΙ5. σὰ {διη, 
θοῖ οἴπϑὺ ϑοἢα]διιβσαθθ πηιίβίθ ἰοὶ παι αν! οἷ νοη ἀθπὶ [ΟΓ ουθοπάθη 
ΕἸβθηΐαπὶ ἀθῦ Αὐβϑαθθη ἴῃ Οἰϊαίθη ἀπ ΡῬγδ [δἰ βίθ! θη ΘοΡγδιθῃ 
ὩΔΟ θη: ἰοἢ ΠοΙϊδ ἀπ0}} τηρίηθη Β0] ἀἰσθη Βοἰΐγαρ σο]ϊοίογί ζΖὰ 
πάθθη. Βεὶ ἀΐθβθη ϑι6 ΠΘ προ θθη γοη ϑομᾶ!, ΒΙοιηῆ6! 4, ϑομδηηδηη, 
θ᾿ πάἀοΥΓ τι. ἃ. πὰ Βοὶ βο!ο ἤθη ΘΡΑΠΉη ΔΙ ἰβϑοῇθη Βοιηθγκαηρθη, ἀΐθ 
ΠΪΟΠν ἀὰ5 ΕἸρσθηΐα πη οἷπθς οἰηζθίηθῃ 5[η4, Πί6ΙΕ ἴθ} 65. ηἰοΐ ΓΓ 
ηδι]ᾳ, θοβοηάογθ Νάπιθῃ δηζιρθθθη: Βοὶ οἰ σθη  ! οἢ) 56] 5 ᾷπαΐροη 
ἀδάδηκθη πη ΑΠπβίο θη ἀρ6 μΔθ6 ἰοῃ πηΐο ἀδπη Πουκοιη μη! ἤθη 
ἀὀΡγδιΟἢ. ἀν ΘΟΕ] Διιβσαθθη ἰομ  Δηβο  οίσθη κΚῦππθη: ἀΐδ Αῃρᾶθα 
ἀν ΑἸ ογβο δίς (πὶ Τοχὶ ἐδ ΑΠΙΠΘΡ Καηβ θη οὐον 'πὶ ΑΠΠΔησ) ἀὐγ[ιο 
800). νυϑἰίθγοη ϑειαϊθη [ΟΡ θυ] οἢ δοίη. --- Πᾶς ΖιυιϑαΠι] ΘηΒῈ ΟΠ ΘΗ, 
αἴθ Αὐβυνδ}} πὰ Ογάπιιηρ δ 58! ἤθη Εν ΚΙᾶγησθη, π  Ιοῃ6 [Ὦγ 
Θἰἴηζθίηθ Ραγιΐθῃ ἀΐθβθβ ϑίζοκθϑ ᾿ Βθβοηάογβ Ποία δἰηά, νγὰν 
ΠΙΟΒΐ ἀ6Ρ Ἰοἰομ οβίθ Το! ἀθὺ Αγθοὶί. --- ὕΥδπη ἰθὴ ἀΐδ αἸϊοάογιην 
ἀθ5. ΙΔ ορ8 ὑπὰ ἀον βδθάθη ἀυμο ἄδθη Πριοκ Κοηηλ Π οἢ σριηδομί 
Πᾶ})}6, 80. 50}} ἀδηνῖν πἰοιὶ οἷπο Καηβ.Π10})6, βοπάθγῃ οἷπθ ηδίγ ! οἢ6 

οἷ 

990026 



Ιν γουγσοτσί. 

ΘΥΠΠΠΊΘΓΪ6, ΠΟΙ ΟΓΘΘσΔΏΘΘη 8118 δἰ 6} [δίμθγθη (δ Ὁ} ἐὰν ἘΡΘηΠδίς 
ὑπ ΕΌΓΠῚ, δησοζοῖσὶ δοίη, ἢάΓ πὶ {{{ ἤΘθθη ἀν Ποροὶπιᾷ[βἰο κοῖς 
Δ ἢ ἀΐθ [ηγ 6 σο] τη [5 σκοὶϊ ΠΘΓΟΥ, 

Εὰρ ἀΐοὸ Κὺὶκ ἀθὸ5 Τοχίθβ ἢᾶθ6Ὲ ἴθ πηρθΐηθ Οτγυηάβαϊζε ἴῃ 
πηθίηθη ϑ(υάἀΐθη σὰ βοῦν 08. ἀαγροϊοσί. [πὶ Απθδησο πυγάθη δποὴ 
50.616 ΕἸ ΘΠ 1 Οηβν υβοἢ 6. ογνᾷηΐ, τυϑίοῃμθ ἰοἢ ἀπγοθδιι5 πἰοῃΐ 
ὈΠΠ|5Θ, ΥΘΏΠ 816 ΠῈΓ 858 688 θα οἰπαγι ηρ! ἤθη ϑιιάϊιμη5 6γ- 
ΒΒ θηθη; ἀθηη 1646 σοἰβιῖσο ΤἼ δι σἸκοὶ θη! δ] οἰηθ Αηγοσιησ, Ηδ]1- 
αηὦ σοι μά 056 Ὑϑγπηα ὰσθη ἤὰρ06 ἴἰοἢ ᾿δἰβθίία σϑίδββθη, Υγδἢν- 
ΒΡ ἢ] 106 Ενσᾶηζιησθη 5βἰηἀ ἄγ} { ), οὔἴδηρθαγα [ηἰθγροϊαίϊοηθη 
ἀαγοῖ [  νοὰ ἄθπι δηάθγθη Τοχίθ σϑβοῃίθαάθῃ, 

ΥΥἃ8. ἴοῃ. ὰ 86 θγγθίοῃϑθηῃ ὑγ θη, ἰδέ σοβᾶρί: υυϊθνθὶ ἴθ δυο οῃΐ 
ᾶ06, ψϑυθη δηίθγθ δηάθνβ ὈΘΌ ΘΙ ΙΘη ἃ8 ἰοἢ, Ηΐου ἢὰθ6 ἰῇ 
ΠῸΡ ποοὶ) θη ἤφυγη Ρυοῖ, ἢ. νοὴ Βυιιηη ὑπὰ ΥΥ. νοη (γβί [ΓΓΣ 
οἴηζθίηθ Απἀθαϊιηθθη τηθίπθη Βοϑίθη δῆ Ζι βᾶσθη. 

Μἅάμπομ θη, ἴπὶ ΝΟΥΘΙΔΌΘΙ 1871. 

ὙοΥσγουῦ ΖΙ1 Ζυ ΘΙ Θὰ ΑὙ]ΔΡῈ. 

Εὺν ἀϊδ πϑιιθ Αἰ Πρ 6 Πα]6 ἴο}} ἀδθὴ υυο  γο] μάθη ΒΟΒρυθο ιησθη 
ἀδγ δγβίθῃ ἴῃ ἀἄθη ψδῃγθοογη [ἄν ΡΠ]0]. .. Ῥᾷάασ, 1872 5,611---689 
γοη Οὐ, Εν. ΜΆΠΟΓ, ἴῃ ἄθη ΒΙδιίθγη [ἂν ἀἃ5 θᾶγγ. Ογηγηδβίαϊ νυ. ΓΧ 
(1818) 5. 141 ---149 νου 1. ΒΟ. ΠΠ6γ, ἴῃ Γἀςίοναν. Ζθηίγα!θ!. 1814 
Νε, 2 νοὴ Τ. Κι νίξ 1, ἱπὶ ΡΟ]. Αηζοῖσον 1874 Νυ. 6 γοη Ηδίη- 
γον Κοκ τ. 1811 Νι. 12 νοὴ Κὶ. Ζδοιον, ἴῃ ἀδν Βἰνίβία ἀἱ 
ΠΙοΙοσία ΕΥ̓ 1 --- ἢ τηὰποιοι οὶ Βου Ομ ἰσαησθη ἀπά Ζιυβᾶϊζο δηΐ- 
ΠΟΙ θη. Αἰΐβοι θη] δὶ πηΐϊν [ἂν οἰηΐσε Ραηκίθ ἀδὺ ΕἸη!οἰϊυησ, 
Βοβοηάθιβ ἱῃθοίγο ἄορ ΜῈ ῈΘΓΡΟ 6 ἀθ5 ΟΚοθδηοβ, τηθΐίη Εγοαηὰ 
Εγηϑί Βογοῖ σας σα ΜΙ ΘΙ απ σθη χυκοπηπθη ἰΆβ8θηὴ, εἶθ πηὶρ σαΐθ 
Βιθηβίθ σοἰοἰϑίοὶ. ἤᾶθθη. ΑἸΪθηὴ ἀΐθβθη (δ θηγίθη βοὶ μίθπϊ ἀδὺ 
γγἀγΠβίθ ἤδη σοϑβασί. 

ΒΩΙΙΌΘΥΙς, 1878. 

γογυνγοσῦ Ζὰν αν υὔθη ΑἸ ]ΔΩρΘ. 

θ6γ ἀν ἐϊθη ΑἸ] σο ἰδὶ ἀΐθ υνοϊζογα Κυὶἰβομο Τηδιϊρκοὶ!, πυθοῃ 
ἴοι ἴῃ πηθῖπον Κρ  ἰ5ο θη Αἰιβσαθα (Βου]η 1885) χυβαιπηπηθηρσοία[οι 
μὰ 6, Ζαριίθ σοκοιηπθη. Αὐΐξογάθῃηῃ θη. ἴθ Ἠδγρῃ ΡΡΟΙΈΒΒΟΡ Ἢ ᾽ ᾽ ᾽ Ἢ ᾿ “- Ε΄ Ὁ. ΑἸΙΘη, νυ μον ἀἶθ χυγοῖίο ΑὐΠᾶρσο ἰη5 Ερ βῆ θογβοίζι ἰιαΐ, 
[ν᾽ νἱ! Δ 6 Βου οἴ σιιησ νοὶ Ὑόγβθῆθη ὑηὰ ΠΡαο ΚΘ θγῃ σὰ ΠΑΝ 
γοΡΡΠΙΟὨ 6. 

Μάπομ θη, 1893. 

ν. Ψ΄. 

ἘΠ] ] ΘΙ ρ. 

Ι, Ὁΐθ Ῥεοσηθίμβϑθιββαρθ νοῦ Αϑομυοβ. 

ὙΥυμάοΥ θα ἰϑὺ ἐγ ἀθὴ 'πὶ Ναίαγζαδβίαπαθ ᾿θθοπάθη Μϑη- 
ΒΟΠΘη αἀἷ6 θυ πηθηρ ἀθ5 ΕΘυοΥβ, ΘΠ Ἃ6ΥΓ ἱροῦ δῃσοπάθ 
ΒΖ οἰπθὴ Βαὰμπι θηὐχζπαθὺ ΟὐθΥ θη οἷηθα Ηοὶζο ἀυγος 
δῖ θθη ἀθν σ᾽βηζθηάθ Εαηκο θηὐοοκὺ τγά. ὙΠ ἀοΥ θᾶ πὶτὰ 
ἀ16 ὙΥγΚαηρ 468 Εἰθιθυβ, ἀἴθβοὺ Ηϊ πη πη] βγαῦθ, τϑιοο ὍΘΥ 
Μϑηβοὴ ἀδηκύ, νγὰβ σ᾽ ὉΠ ἀού, νγὰϑ ΟΥ βοβα δι, [πῇ Βοβϑιΐζθ 468 
ΕθαοΥΒ πὰ τὴϊῦ ἀοΥ Κθηηὐηΐβ, β0 ἢ}. βθῖπθὺ Ζ0 Βογοίδαπρ θυ 
Νδβγαηρ ὑπὰ χὰ αθνοῦθ- υπὰ Κυπδύθοίγθ σὰ Ὀθάΐθηθη, 6γ- 
μοῦ 510} 416 Μϑηβομηθιὺ δὰ8 ἄθπι σόμθῃ Ναἰαγζαβέαπάθ ζὰ 
Θἰπθπὶ Κα] Εἰνουύθη πὰ γογἤθιπουΐθη ΓΠΘρθη. Ποῦ ὕθοισδηρ 
ΖῸΓ θ᾽ Ὀβύδ μα ]ρ κοῦ, ζὰπὶ Ὀθυγαίβέθη Ηδηάθ]η, ἀϊθ σΘ ΟΠ Π6Π6 
Μὸρ] Ομ Κοὶδ, βδῖοῃ ἀστοῖς οἷσθμθ ΚΙυρθοὶῦ ὑπὰ Ὑογβίομξ στοῦ 
Νοὺ υπὰ ΕΠοπὰ τὰ ψϑῆγθη, ἀΐϊθ Εἰγπὅμαηρ 465 Ὑο]βέαπᾶοβ 
πα ἀθν ἘΠ ΒΟ ὐ --- 41105. ἀὰ5 Πγὺ οἴπθη Βγυοῃ τὶ ἄρῃ Ὀἷ8- 
ΒΟΥΙρ θη ὈΘΒομγϑηκύθη, ἅπρβυ! μοι πὰ 8ῃ ϑἷμ θηρθθ Παβθίη 
σθὈυπάθηθη ΑΠΒΟμδαθ ρθη ΠΘΙΘὶ: νγὰβ τηδὴ ἔγΠΘΥ ΠῸΣ νη 
σου ΠΥ ἀπδάθ ουσαγίθθθ ἀπᾶὰ ἀυγομ Ορου σὰ οἰ ἐΐθη μοϑέο, 
σ᾽δαδὺ πηδῃ Ἰθύχὺ ἀσγο οἰσθπθ Καηδὺ ὑπ Οἰθβομι ΚΠ οὶ 6γ- 
ἰαηρθη Ζὰ Κόμπθη. ὅὃ0 Κηδρε βίο δὴ ἀΐθβθμ ἔὔρογραηρ γσοῃ 
ἄθμι Ναϊαγζαβίαμἀθ Ζζὰ Κυϊδαν ἀϊθ Ὑογβίθ]ὰηρ γομ δἴπϑιι ἐϊξα- 
ΠΙΒΟΠΘη ὐἐγθῦθη ἀον Μϑηβομθη ἀοἐὺ ρ]θῖοι ζὰ βθίῃ, γὺῃ δἰπϑὺ 
γονκάγζυηρ ἀογ δέξου σὰ Οπυπβέθη ἀν Θ θυ] Ομ θη, νοι Ττοὺζ 
υπα Εἰπηρόχαηρ σοσθὴ ἀϊθ6 Οοὐδηοὶϊί. 

[» 1686 ἀδάδπκοη ἀπὰ ΒοΘορδομύπηρθῃ Ἰἰθρθη ἴῃ Αἰ] πιβ ΒΠἸΘΠΘΥ 
ΑὐΒΌΠ]άαπρ ἀθπὶ νἱϑὶροβία! ρθη Ῥγοιπθε μθυβιηγέμαβ σαρσταπάθ. 
Πογ ὕτσβρσευπρ ἀἴθβου ϑδρθ τϑιοὺ ἴῃ ἀϊθ Ζοϊς ἀθ5 Ζυβδπι- 
ΤΠ] ΘὨ]ΘΌΘΩΒ 6. ἱπἀορθυιηδηΐβομθη ΟΊ ΚΟΥ πἰπδυξ, ) ΔΒ ΕΘΌΘΥ 
ἴδ ησὺ θηὐνγθάθυ ἰπὶ Β]ἰέσθ σοι Ηΐπιμιθὶ δα ἀϊθ Εἰγάθ πίθαθυ 
πα οηὐχάηἀοί οἰπθη Βδὰπι, θἴπθη ἔθαθυξδηρσθπάθη ϑέγαθοι, ΟὗΟΣ 

 Ὦ Κρ. Δα. Καβη, ἀϊθ Ἠθγδκυηῦρ ἀθ8 Εθαθσβ ἀπὰ ἀθ8 ΘΟδἐξογέγαηϊο. 
Βρου]ΐη 1859 (χσυγοῖίθυ σου θ σίου Αάσυοκ 1886). θᾶζὰ Οὐ. Οατίυβ, αταπά- 
φρο ἀθὺ συίθοι, Εὐγιηοϊοσὶθ 3. 38δὅ, 

Αβομηυιοβ, Ῥχοσαθίμϑιβ, ὃ. Ἀπ. . 1 



᾽ ΕἸΙΝΠΕΙΤΟΝΑ. 

65 τίγὰ ἀυγο ΒΘ θθ ἢ σΘυομΠ Πα; (488 ουβίθγθ σιθοὺ 818 ἀδβ8 ἴγ- 

Βρυρ! ομογο ἀϊθ ατυπάϊαρθ 465 Μγίδμυβ. Ϊῃ ἀθὺ αἰΐθῃ 11- 

ἀἸβ θη ὅαρσο Κοιπμῦ Αρπϊ, ἀδ5. Ζὰμι ἀοὐέθ σθυσογάθηθ ΕΘΌΘΥ, 

ἄθηῃ Μϑηβοῖθη τοπὶ Ηϊμπημηθὶ ΠΟΙΆ: ΘΓ ΙΓ, ἀἃ ΘΓ Υ0Ὸ1 Οδὺ 

Ἐγτάθ γουβομπαπάθη, ἀυγοι Μᾶναγίοναη σορ ἄθῃ (ἀδέξογπ ζαγΐοκ- 

σθμοὶὲ υμὰ ἀθη ΒΒγρὰ φορθθθη ΟὗΘΓ 818 ΘΙΠΘΙ Ηδἢ16 Ὀ6Ὶ 

ἄρῃ Βηχσὰ οηὐχάπάοθὺ Οὐθγ δοῖ σὸὰ ἄθῃ Βηγρα 86] ϑὺ ρθ- 

μο]Ὲ υπᾶὰ απο ἀϊθ Μϑηβοθθη γογβοίχζὺ; αἴθ ΒΕγρα ΔΌΘΥ βἰπὰ 

16 Πμϑαομέοπάθη, ΟἸδησοπάθης, ἀἰθ Β]1χθ (σοι Ὀμγὰρ φλέγω, 

ἔα]σθο)ὴ. Εἰπ δυβρου Βοίπαπιθ 465 Αρπὶ ἰβὺ Ῥγδιηδῦϊ ἃ. 1. Υ οὐ- 

ΒΟΥ, Ὑὑουβθμθπάθ ΚΙυρμοίί. --- Οθυσοππθη ΔΌΘΙ σγυγὰθ (88 

ΕΘΌΟΥ ἴῃ αἰέον Ζοὶδ ἀσσοῖ ααϊγ]θπάθ Ὀυθμθηρ οἷπθβ ΗοἸ χϑυοκθϑ 

ἴῃ ἄογ Νὰρθ οἷποθ βαάθβ οὐδὺ θἰπὺ βοῃθῖθθ, ψὶ6 ποοὶ 16ὑφὺ 

ἴῃ [πάϊθῃ ἀδ8 γϑῖμθ μοῖρα ΕΘΌΘΥ αὐ παροὺ τῖγὰ. ἴον Ὀγθἢ- 

βὲαὺ μἰοίβ ργαπιδηίμα (γοπ τηδίδ, ταϑηθμ, τηδύμϑμιϊ, ἀπ ἀγθῃθῃ, 

αυ 16 η), σθιομο8 Ὑοσέ ἰὰ ἄἀθπὶ γΒρυ ὕπο] μθη ΒΘρΥ σοι 
Προμηϑεύς οπἰμα!ίοη ἰδ (οὶ ἄἀθπ ΤΌΣΗ σ8Ὁ 68 θπθ Ζθυβ 

Προμανϑεύς ΠΥ Κορἢτ. 581). --- ΠΌΤ ΟΕ Υ ὁ ὈΪπάσπρ πὰ Υ ογ- 

ΘΠ ἀἰθβοὺ ουβίθ! προ Υὺὴ ἋΘΥ Εἰ πὐβύθμαπρ 

465 Εδθυθυβ πιστὰ ἀογ ΟΕ ΘΌΘΥΤΘΙθογ’ Προμηϑεύς σὰπὶ Αρηὶ 
Ῥγαπιαθὶ υπὰ Μδίατϊςυαη, ἀογ ΕΘΌΘΥΓΘΙΌΘΥ Ζαπὶ ὙΟΥΒΟΥΡ ΟΠ Θη 
ΕδαοΥγαὈοΣ, υϑ ομοΥ οἰπθη ἔθαθυΐαησθπάθῃ ϑέγαθοη ἂπὶ Εἰ ΘΌΘΥ 
468 Ηϊπιγη6]8 οηὐφπαοῦ πὰ δυΐ ἀϊθ Εἶγὰθ Ὀγίησέ. ὃ Ὀ1Πἀθὺ 
ΒΙ0 ἢ} ἀΟΥ ΟΥ ΘΟ Βίβομθ Βορυ  ἀ65.., ΕἸ γβουσοσβο Ῥσουηθί ῃΘὰ8. γ0ὴ 

ἈΠ ΘΒ πα μα θυ τη ἢν ὈΪ]ΟΙΒ ἀθουτ ΒΟ ΠΙΟΠ ΘΓ ἃ18 σους! ο ον Ναΐαν 
πα ἀπ θοβυϊτα πιο Α Ὀβίδτησηθπρ, γ ΙοΠ Υ τὺ ἄθια ΕΓ αἸβύθηρθὶ 
(νάρϑηξ, νεγρ]. σὰ 109) ἀκ5 Εδϑιθυ γὸμ ἄθπι ϑομηθησᾶσθη ΟΟΘΥ 

γοὺὰ ἄθπι Ηργάθ ἀθβ ζΖθὺβ οὐδὺ δ ἂὺὰβ (6. Εἶββθὸ (68 
Ηορμϑβίοβ [γ ἀϊθ Μϑηβομθη σταὰδὺ πὰ 80 δ 6. ἀΘΥ πηθηΒ0ἢ- 
Πομθη Καϊίαν σιγά. 

ΑΙ8 σοῖπον Κυϊξυγσοίέ ἴῃ ἐγ] α]]ομθηὶ Ὑ ογθῖμθ τὶ Ἡθρμᾶ- 
βίοβ υπὰ Αἰποπα ουβομοιηὺ Ῥυομηθέμθαβ ἴῃ ἄθπι αὐ βο 6 ὴ 
Κα]. ζ΄» ΊΒομθη ἀον δίδαὺ πὰ ἀθπ Κολωνὸς ἵππιος. ΘΙΟΠΘΓ 
ἄρτι Ῥοβοίἀοῃ 61} 1ῦ γγᾶῦ ἀπᾶὰ ἄθπὶ δὲ ηβομθῃ ΤΡ θυ ἀδυ 16 6, 
ἄθπι Κογδπιθῖκοβ, ἄἀθῃ ἐγ! ομθη ΤΉΟμ σὰ ἄθη νοὶ πη Ὀ6- 
γτηΐθη ἀπὰ σοβυθῃΐθα αβθῃ Ἰἰθίοσίθ, Ἰὰρσ ἀθὺ θη] σο Παΐη 
ἀ68 αἰΐθῃ Ηργοβ Ακδάθιιοβ, ἀϊθ Ακδάθιηϊθ, νγγο Ῥυουηθίμθαβ πιῦ 
Ηδορμᾶβίοβ υπὰ Αἰμομπα ζυρ]θοῖ σϑυθηχὺ συγ. Εἰ βίδηα ἀογὲ 
ἰὰ ἄρῃ σονγϑι μέθη δυσμὴ ἀθν Οδὐϊπ Αὐμθηα οἷπθ αἱΐθ Βι:]ά- 
Β8]6 πὰ οἷη ΑἸΐαν ἀθ5 Ῥγοιηθίμθαβ, υπὰ τὶ ΕἸησαησθ ΆΥΘη 
δα θἴπθπι ὅοοκοὶ Ῥχγοταθίμθυβ υπὰ Ηθρμββῦοβ ζυβδιημηθη ἀδΥ- 
ϑοβύθ!!ῦ, ῬΥομηθ Θὰ 818 ἀΟΥ δυβίοσθ υπὰ ἃ] ΐοσθ Οοὐὲ τϊξ ἀθηι 
ϑοθρύου ἴῃ ἀθν Ηϑομέθη, Ηθρηββίοβ 818 ἀθὺ χυγοὶδθ υπὰ ᾿ζησοτο; 
δαΐ ἀθηὶ Πϑ]]Οπ θη ϑοοκὶ γΥ οἷπ σϑιηθὶ ΒΟ ἩΠΟΠΘΥ ΑἸ ΔΓ 
ὈΘΙΘΥ ΔΌρΘὈΠ]Πἀθὺ. Πθαι Ῥγομπιθίμθυβ τὰ Εἰἤσθη πυγάθῃ 8]}- 

ΕἸΝΠΕΙΤΟΝΑΟ. ὃ 

78 το ἀ16 Προμήϑεια σοίοϊογυ ταϊὺ οἴ πθπ ΕΔΟΚοΙ νους] γοῃ 
ἀοΥ ΑΚδάθμϊθ σὰν δίδαὺ (λαμπαδηφορία, λαμπαδηδρομία); ἀϊθ 
ΒΆΟΘΚΟΙη πυγάθη δὶ ΑἸΐαγθ ἀθ8 Ῥυοπχοίμθυβ δηρσοχάπαορι, ἀπά 
68 σαϊὺ πὶ ϑυΐθ ἀθη Ἀπ άθυθ ΖΌνΟΥΖΙΚΟΙΉ6η, Οὔπθ ἀϊ6 Εἰδοῖκ οὶ 
ΘΥἸβομθη χὰ ᾿αββθὴ (ϑ6Π0}. χὰ ὥορῃ. Ο. Κ. δὅ6, Ῥαυβ. 1 80, 2). 
1686 Εἶθ. σϑηὺ χυγοκ δὰΐ θἴημθῃ ἀγα] θη το] σ᾽ ὅβοη ΒΥΔαΘΝ 
ἀογ ΕΥπθαθγαηρ 465 Εἰδθαθσβ. 16 ἄθῃ ἱπάορουπηδηβομθη Ὑ Ι ΚΟΥ 
σΘΙ ΘΙ ηΒ8 16 Ὗ ΟΥ̓βίθ Πρ’ γοὴ ἄθη δρθηβαύζθ 468 ΓΘ Π 6, ΗΪΤηχη- 
᾿ἸΙΒοθθη ἀπ 4685 ἀυγοἢ πῃ ΒΟ] Ομ θη ΟΘὈΥΔΌΘ οηὐνγοι μέθη ΕΘΌΘΥΒ 
Δ σίθ χὰ ἄθῃ Οθ γδθοῃθ, σοη Ζοὶὺ σὰ Ζο1ῦ 'ἰπ Ηδὰβ υπὰ ΥΥ οὐἶκ- 
βύαϊἑ ἀδ8 θηὐῃθιρσύθ ΒΘΌΘΥ ἀυγο ἢ Υθὶπ 68 Ζὰ δυβϑύζθῃ, ἅπὶ ἀδτηϊ 
ὨΘΌΘΩ ὥθρῦθη 2 σον ΠΠΘη. 6 δὺβ ἀΐθβθπι ΟΘΟΥΘΌΟἢ 5160 ἢ 
ἀοΥ ΒδοκΚοὶ νου ]δαΐ οηὐπιοκαὶῦ μα, Καὴμ ἃπὶ Ὀοβέθῃ οἷπο Εγ- 
φ ἰυηρ Ὀ61 Ρ]αΐ, Αὐἱβυϊά. ο. 20 ἰθῆγθῃ. Α18 416 Οὐθομθη 8 ἢ 
ἄθγ οι δομῦ Ὀ61 Ρ]αἰδᾷ νσγθσθ ἀθὺ ἀδυζα τ ηροπάθη Ορἕδσ ἴῃ 
θΙρΒὶ δηΐγαρσύθη, σα Ὁ 1ππθη ἀοΥ οὐἱῦὺ ἄἀθηῃ Βϑβομῃθία, βἰ8 80] θη 
ΠΙΟμῦ ΘΠΘΥ ΟΡἕθγη, 818 Ὁ18 816 81168 ΕΣ ἱπὶ 18 η46, τγθ 68 
ἄυγοι ἀ16 ΒαΥθαγθα Ὑϑυ πσθὶ σὺ 86], δυβροϑὅβομὁ πᾶ πθαθ8 
Εθαθ γῸ0} ἀ6η1 σϑπθ ἤβαηθῃ Ἠδγάθ ἴῃ ΠΘΙρμὶ σομοὶὲ μβἰέθη. 
[αγδυΐηῖη σοθούθη ἀ16 ΕΠΓΟΥ ἀ6Υ Οὐθοιθη, ἄθογα!! ἱπὶ [δη 6 
ἀ885 ΕἰθΘΥ δαβΖ ] βοῃθη; σοη ἄθη Ρ]αἰβθυ ΔΌΘΥ τηϑομέθ βοῇ 
ΕΒ άδ85 δαΐ πδοῖὶ [6] ΡὮΣ ταὶ ἄθπὶ Ὑ ΘΥΒρυθομθη, ἀδ58 ΕΙΣ 50 
Β0ΠΠ61}} 818 πιῦρ!ο σὸπ ἄδθπι ἀθ]ρῃΐβομθη Ηρ] σέαμη Πογζα- 
Ὀγίησθη. ΕἾ γϑὶπῖσίθ 510}, Ὀδβρύθησίθ βο ἢ} τηϊδ σου μέθη 
Ὑ Αββοὺ υπὰ Ὀοκγϑβηχίθ βοὶη Ηδαρὺ τϊὺ Πουθθοσ. ΝΘΟμάριη δὲ 
ἀὰ8 Εἶδα σοπὰ ΑἸΐδῦθ φϑποιημηθη, οἱΐθ δ ἱπὶ [,ϑυΐθ πϑοῇ 
ΡΙαἰδᾶ σαγοκ ἀπά Καπὶ ΠΟΘΙ ἂῃ ἀθμηβθίθθη Ταρθ νοῦ ϑομπθη- 
απΐουρδηρ 8Π, ΠΔΟ 6 ηὶ ΘΓ Θἰ ποθὴ Υοσ σορ ἰδυβοπὰ δίδάϊθη 
Φαγ οΚρϑὶορὺ μαύξθ. Εν Κοπηῦθ ΠῸΥ ΠΟΟΘῊ βϑὶπθ ΜΙ ἄσσον Ὀορταϊβοη 
υπὰ Ἰμπθῃ ἀδ8 Εν ἀθουρθθθπ; ἀπ ἢ6] οὃσ ῃἷπ ὑπᾶ σαὺ 
Βθῖπθη (ἀοϊδὺ δυΐ. Ἐὶδ Καπὶ 4180 ἀαγαιξ ἃπ, ἀδαβ8 Εδϑυθὺ πιὸρ- 
Ἰοπβὺ βΒοθη6}} δὴ Οὐὺ ἀπὰ 6116. χὰ Ὀσγίηρσθη, ἀδηηϊξ πὶ βθὶπθ 
ὈΓΒΡΥ ΠΡ] ΟΠ 6 ΒΘ 61 ὺ σουσδηγὺ ἀπά σ]θΙοἤβατη οἷπ Κοπιπυϊαὺ 
Δ ]Βο 6 ἄθτ ΑἸύαγ ἴῃ ὨΘΙΡΗΪ ἀπά ἄθιη ποαθη Ηργάθ ἴῃ Ρ]αἰδἃ 
Βογρθβίθῦ σοσάθ. Αὐΐ ρσ]θίομθ Ὑγοθῖβα πυγάθ 'ἱπ Αἰμθη ἀδ8 
ΓΘῚΠ6 ΒΘΌΘΥ ἄθῃὶ ΑἸύα ἀθβ Ῥχοπιθίμθαβ δπἐποιησηθη πὰ πα 
στοίβίου ὅομμ Προ ἴῃ ἀϊθ δέαάθ πὸ ἄθῃ Ουδυίϊου ἀοΥ 
ΒοΒπθάθ ἀπὰ ΤΟρίου σϑργδοιέ. 80. βέθῃὺ ἀθὺ Εϑαθγροίέ Ρχο- 
πη Θ ΠΘῸ8 τὺ ἀθπὶ δὐ μθἸβορθη Ηδηάνουκ ἴῃ θηρίον Βοζίθμαηρ, ἢ) 
Μὶ ΕΒυαγομῦ ποηπὺ ἴῃπ ϑόρη. Ο. Κ. δ4 ἄθγ Αὐμϑπου: 

᾿ Ἢ) ὙρΊ. πιϑῖπθ ΑὈΒδπα]αηρ ἅδον ἀθη ΕΔοκο  σοἐξ]ααΐ ἱπὶ Ηθυπιθ ΥΠΙ 
Ὁ. 481-ἀἢὀῆῶ. Ὀΐϊ6 ἀδβθ] δῦ δπὐνὶοκοὶθθ Απβίομὲ μαὺ ἴῃ το Βοβίδυϊσαηρ σ6- 
ἕπμαάθη ἀυγο ἀἷθ Πανβέθ! ]ὰηρ δὰΐ οἴπθι αἰξίβομθη Κυαΐθι ἴθ ΑΒΟΉΘΠΘΥ 
ϑαθυτη οηὑ- ΜαΒθαμη, γγϑίοη8 Α. Κῦτίθ ἴτὰ ΤᾺ ΠΥ. ἀθβ ἀυομβᾶοὶ. [πβὑϊξαΐβ 1 
5, 149 ἴ νου δη οι ἀπὰ ουϊδαξουε ας. 

Ψ 



ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΑ. 

χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔστ᾽" ἔχει δέ νιν 

σεμνὸς Ποσειδῶν ἠδ᾽ ὃ πυρφόρος ϑεὸς 

Τιτὰν Προμηϑεύς. 

ΦΟΒΟΙ ἴῃ ἀογ ἱπάίβομθη ϑὅασθ Κοπηζθι ποὺ 416 Βηγσα θη 

Ζυσ ἀθογμ ἀδισῸ Κτιαΐν, ἀ68 δου ἐγ ἀ16 ΒΟΒΠἀθγαπρ' ἀδυ 

ἄθῃ Βῃσσὰ φρο μβίθμθπάθπ ῬΒΙΘΡΎΘΥ (ΥῸη φλέγω). ἀνδρῶν 

ὑβριστάων. οἱ 4]ιὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χϑονὶ ναιετάασκον ἕν 

καλῇ βήσσῃ Κηφισίδος ἐγγύϑι λίμνης (Ηοταογ. ἔγτηη. ἢ 100). 

Θαηζ πιῤ 5 ψΠἸοθη Βοῆβθχίομθη ἀπ φυγθοκυο θη Εἰγσϑησαηρθῃ 

γογβοίχί, ἐγὶἐξ Ὧπ5 ἀ6 Ῥγοιηθί θαβιη γα ἴῃ ἀθν Η 6510 1 ΒΟ 6 ἢ 

Ὀιομβέαπρ (ἸΠπεοσοηὶθ 585 ΐ, ουκ υπὰ ἼΤαρο 41 8) οηΐ- 

σορθη. ΗἸΟΙ βρυομὺ βῖοῖ οἷπθ Ασὸ Ὀδαθυ ΠΟ ΠῸΥ ΑἸ πβομδασηρ γῸὴ 

ον Κυϊξαῦ δὰ8, σὑγϑίοθθ ἄθπ Μθηβοιθη Ζὰ ΥΥ̓Τἀθγβϑ! ἢ Κοὶῦ 

σθσθη ἀἷἰθ Οοὐῤμοὶλ νουϊοιἑοὺ πὰ Ζὰν ϑδύγαΐθ ἀδ5 ὕθε] ἴῃ ἀϊΘ 

ὙΥ 6: σοῦγδομῦ μπᾶ 06. [πὶ ἀογ Τμθοροπὶθ στὶγὰ ἀογ Μυγίμπυβ 1ῃ 

[οἸρσομάον ΥΥ οἶβθ δυζᾶ]δ : Α18 βίοι. αἴθ δέξου. ἀπὰ βίθγ ] 1 ΟΠ θα 

ΝΘμβομθη σὰ Νϑκοπθ δυβοὶπαπαἀογβουζέθῃ --- 8180 ΖῸΓ Ζ61, τὸ 

τηἱϊξ ἀογ Ηδυυβομαῖν ἀθ5 Ζθὰβ ἀϊθ ϑοπάθγσυαησς ἀθὺ (ἀδύϊου. πὰ 

Μϑηβοθθη οἰπέγαὶ ὑμὰ ἀϊθ ραίγγομ] 1βοῖμθ θη βομδί ἀθΓ- 

5606, τῦῖθ 810 πίοι Κυόποβ Ὀοδίδμάθῃ μαὐέθ, δυΐηδτίο ἦ) ---, 

βυομὲθ ἀογ σοναμπάϊθ απὰ γϑυβο]ασθπθ Ῥγομιθίῃθαβ, (6. ΘΟ Π ἢ ἀ65 

Τιΐαποι Ιαροίοβ ππὰ ἀθγ ΚΊγπιθπθ, ἄθὺ Βυυᾶθυ ἀθβ βίδαυκ- 

τδεϊσθη Αἰἴα5, ἀθ8 Βοομβέγθθημάθη Μϑποϊἐοβ πὰ ἀ68 ἀκ] ρθη 

ΕρΙπιϑίμθαβ, οὶ ἀθγ Το] απρ οἰπθϑ Ορἔογδυϊθγθβ ἄθη ὅπη (68 
ἄθυβ σὰ Ὀογίΐάοκθη: δαΐ ἀϊθ οἷπθ ϑεϊΐθ 4]8 161] ἀθὺ Μϑῃβομθῃ 
Ἰορίθ ο΄ ἀδ8 ΕἸϑίβο. ἀπά ἀϊθ ἔούνομ ΕΠηρθυγθὶάθ, σοὶ ὑθ 516 
ἴῃ αἴθ Ηδαΐ υπά Ἰεσία ἄθπ Ηἰπάβιμαρθη ἀαγθου; δαΐ ἀ16 ἃ μάθυθ 

οί [ἄν θυαβ Καιῆθῃ ἀΐθ σοϊίβθῃ Κποοῖθη, Καηβυ!ο δαΐ- 

σομδαΐῃ ἀπὰ παϊὺ ο]οἰβοπάθῃ Εἰοὐΐθ ἀπη μ}}] 0. ΖΘι8 5061 6 1ππ 

ὙΘΘΠ ἀοΥ ἀΠρ]θίοθη Το 116 σὰν θάο, Ῥτομηθίμθαβ δΌ θυ, 86}6]- 

τ 80} ᾿ΔΟμ6]πα, ἰοίβ Ζθὰβ πᾶμ]θη. Ζθιβ ἀυγομβοπδαΐθ θη 
Ττὺρ υπὰ διῃπίθ ΘΒ] τα πιθ8 ἄγ ἀϊθ βύθυ ] θη ΜΘΗΒΟΉΘΗ, 
γγὰβ δὴ ἴῃ ΕΠ] πρὶ σϑῆθη 801]06: ΘΓ ΠΟῸ τηϊῦ Ὀθιάθη Ηδη- 

ἄθῃ ἀὰ5 Εοίξ δυΐ ἀπά οὐφγπίθ σθυγα εἰσ, 4158. 6 ἀ16 τ 56} 
Καοοθθῃ ἀδγαπίθσ δου] Ἰοκίθ. Ζυγ ϑύγαΐθ σσυτάθ ἄθη Μθηβοηθη 
ἀδ5 Εδιθυ σοσοπἐ μα! θη: ἀοὺ ϑομη ἀ685 αρϑίοβ 8ΌΘΥ, ἀθὺ 1ππθη 

συὺ νῶν, ἰδυβομίθ ἄθῃ Ζθὰβ υπὰ βίῃ! ἀθ8 Β'ϑιθυβ ἔθυπδύσθῃ- 

Ἰοπάθῃ Θ]δπχ ἴῃ οἴμθὰθ ΠΟΒ]θη ΕΘΓαἸβέθησοθὶ. αν βαπαΐθ 
Ζθυβ ἄθῃ Μϑηβομθη οἷα 06]: 6. Ἰἰοίβ ἀυσοῦ Ηθρμᾶβίοβ (88 
Υοῖ ἂὺ5 Εἰγάθ ὈΠάθη ὑπὰ ἀστοῖ Αἰμθηα ποὺ 8116} [6126 
Βοτηοκθη: ἄδηπ σὰ ΕΓ ἄθῃ Μίοηβομθῃ (88 βομῦπ [06]: 
ἄθῃμ σορ ἄθια Υοὶθθ βἰδιημηὺῦ ἀδθ Οθβο]θομῦ ἀΟΥ ΕὙΔΌΘΗ, 
γγ6 ] 06 8158 στοίβθβ ΥΥ̓Θ 6 πύου θη βίθυ ὉΠ] Ομ θη ΜΆ ΠΟΥ ΤΟΠΠΘΗ, 

Ἢ Ὑρὶ. ϑοβδτηδμμῃ, ἀἰθ Ηρβιοάϊβομθ Τ μθορσοηὶθ ὃ. 209. 

ΕἸΝΙΕΙΤΟΝΟ. 5 

ἄθῃ Ὀγοθηθη ἀθ5 Βιθπθμηβίοοϊκοθϑ νου θοῆραγ. 6 σάξισα Ρτο- 
τιθὑ ΠΘ8 ΔΌΘΥ υγάθ ΖῸΓ θῆγθ, ἀδίβ ἀθ5 ζθυβ δίπη πιθοῦ ζὰ 
Βἰπέουσθῆθη 861, 85 οἷπθ ϑ'δι]6 ροΐθββοιἑ, ἱπάθιη ἀ16 ΕΘ 586] 
γηϊύέθα ἀυγο ἀΐθ ϑὅϑ]6 σουγθθθη σσαγάθη (γρ]. απέθῃ σζὰ 64). 
Πδηπ βαπαάΐθ Ζθὰ8 οἰπθὰ ΑΟΪΘΥ, σϑομον ἄθηι Ῥγοιηθίμθυβ ἀ16 
ἀΠΒἐΘΥὈ]ΙΘἢ6 ΠΟΘ ΌΘΥ αὐίγαίβ: ἀθ5 Νδοῃΐβ να β ΒΟΥ16] ποῖ, 8]5 
ἄον ορθὶ ἄθῃ Τὰς ἅδϑι νϑυζθησίθ. ἤθη Αὐϊον ἰδέοίθ Ηογὰ- 
ΚΙ65 Ὁ) ἀπὰ Ὀοΐγοιϊίθ ἄθῃ ϑὅομη ἀθβ Ιαροῦοϑ σομ βϑίπου Νοί, 

Ἢ Εἴη Θθιδ ἀθ ἀθ85 Ῥβαῃδίηοβ, δὰ στ θοῦ αΘΥΓ ΠΟΟῚ σθἔρββοὶ ἐθ 
Ῥγοιηθί ῃθβ τοῦ βϑίπθιη Βοίγιο Ηθγακ]θθ ἀδυρθϑὺθ]ῦ ψῶῦ, β} ἀθὺ 
Ῥρουϊοσοῦθ Ραυβδηΐδβ (Υ̓ 11, 6) 8ὴη θη ϑ'οβγδηκθη, θ] 0 ἄἀθη ΤΏΤΟΙ ἀ68 
Ζθι8Β ἴῃ ΟἸγτηρία ταρθΌθῃ : Προμηϑεὺς ἔτι ἐχόμενος μὲν ὑπὸ τῶν δεσμῶν, 
Ἡρακλῆς δὲ ἐς αὐτὸν ἦρται. Αὐῇ ἄδγ πέρ ζὰ 64 οὐ μηΐθη 886 θαί- 
βθοηἀθὺ Ηθγακ]θ8 ἴθ 8] Κηϊθοπάθυ ϑὐθι ὰηρ ἰηΐθυ ἄθ σορίβ]θθη Ῥχο- 
τηθίμοαβ βϑίῃθ ΡῬίβιϊθ δῇ ἄθῃ δυΐ Ῥγοιηθίμθυϑ ζυβιοροηάθη Κυθμητη- 
ΒΟ ΌΘΙ ρον Αα]οσ. ῬῬχοιηθίμθυβ βίγθοκὺ β861π6 Ζυβδιηθῃσθ ὈΠἄθηθη 
Ηρ δὺσθγθηὰ ἄθῃ ὕοροὶ οηύροσθη. Ηϊηΐου ἄρῃ Αὐ]οὺ βιθὺ οἷ 
Ὀᾶτύσον ΒεοΌδοδίου, θίπθη ίδοθ ἴθ ἀθν ΤΠ Κθη Βαϊδεπά. ΑΘἘ11165 Ταἰϊοϑ 
1Π 8 Ὀθβοδυθιθὺ οἷ ἀθιβ]ὰθ σοὰ Εὐδηΐμοβ, δυῦ στ] οθθιη Ῥτγοιηθίῃθαβ 
ἀδγροβίθ!]ῦ τᾶ τοϊῦ Ζαβδτητη ρ ΖΟρΌΠΘη ΑὈρΡΘΒΌΣΔΌΘη ἀπὰ ΠΊΡΡΘΗ, πταὶὺ 
Βα] οθηθα Μυμηάᾶθ, ἀδ8 ᾿πκ Βοὶῃ Κτυδιαρέμα, πἰπαπίθγβίσθοκοηά, ἄρῃ 
γϑομύθη ΟΏΘΏΚΘΙ 80 5Βῖ0}. ζίθῃθπηα, ἢ} δυΐ Ηθυακὶθβ Ὁ] Κομᾶ, πθ] ΠΥ, 
τη Βορθῃ υπᾶ ὥὄξρϑου Ὀοναηρί, ἴῃ ΒορΥ  ἰϑὺ θη ΡΙΘῚ] χὰ Θηὐβοπάθῃ, 
ΒΑ] δυαΐ ἄθῃ Ὑοροθὶ, ἀθυ, δῖ ἀθῃ ϑ'ομθηϊκοὶ ἀθ5 Ῥγομγοίμουβ σοβυἐψί, ἴῃ 
ἄρββθῃ Εἰηρθυθίάθη τ! .. ὈΊΘΒΘῚ Βοβουθι θαπρ Θαὐβρυιοδῦ ἁἀηροίδν ἀϊθ 
Παγβύθ!]ὰηρ Θἴπθβ Ῥοιρθ)δηϊβομθη ΝΥ δπαρετιηβ) θ5 (Ζῶ μη, Ογπαιηθηίθ 11 
Ταῦ. 80), δα ΐ ψϑομθια Ῥγοσηθίμθαβ ἴῃ δυΐγθούθυ 6) ὰπρ' 8 ΘΙ ποτ ΒΟΏΘΗ 
ἘΘΙΒθηρο κ] 6. ταϊῦ Ὀθιάθη Αὐτηθη δηροκ]δτησηθχὺ ἰθὺ; δαΐ ἄθπι οὐὗνγαβ γου- 
σοοαρσίθη τϑοδίθη Εὐΐβθ βἰὐχὺ ἀθὺ Ααϊθυὺ, ἀδὺ βθίπθῃ β'ΟΒΠΔΌ6Ι] 8η ἀἱθ 
Βγαβὺ 68 Ῥγοτηθίμθυβ βϑύψὺ, απύθῃ ἴῃ ἀθὺ ΕΌΘμΘ βιθεὺ Ηθγακὶ8β υπὰ Ἰορσὺ 
ἄθῃ Βορθη δυῖ ἄθῃ Ααϊθὺ 8δῃ. ἴη ἅμ] Ποὺ  οῖβο ἰδϑὺ ἀϊθ Βοίγοϊππρ 68 
Ῥγουηθύμθαβ δαΐ θἰπϑιη ϑδυκορῃδρ ἀθ8 Οδριίο]. Μυδβουχαβ (Μὰ. Οαριίο] πη. 
ΙΝ 25, ΜΙ], σα]. ταγί. 98, 388, Μά]]οΥ- Υ 1θβϑῖθν, Πθηκιη. ἃ. ἃ. Κυπϑὲ 13 
Ταῦ, Τῷ ἢν. 406, ΠΠ Ταῖ, ὁδ ἢν. 8880) υπὰ δυῇ ἄθῃχ απάρθιηϑ ] θ οἱπϑβ 
ΟοἸ τ Ὀατῖυπηβ (988, αἰ δα σοιηϑ ]ἀθ ἀθ8 Οο] τ Ὀαυϊατηβ ἱπ ἀοσ Ὑ111ὰ 
ῬαῆΙ Ταῦ 1 8) νογρθβίθ]ῦ. Αὐΐ ἄρῃ Ἰοίχίοσθη Β:146 δηρσὺ ΡῬτοιηθίμοαβ 
τη δαβρθΌγθιθθη ΔηρθΚἸδιητηθυῦθη ΑΥΤηθη 8 Οἰπου Εἰβοηχαμά, ἄθῃ 
ἸΚοη ΕΒ δῦ οἷη Εἰβοηβύοῖκ σοϑυχυ. θὲ ΑΑΙΟΥ βύθὺ γθομύβ πΘΌΘῃ 
ἴτω, απὰ πϑβγθηὰ δὲ ἀἷθ ᾿ἴηκθ Κυα116 ἂπ ἄθῃ στϑοβύθηῃ ΕΒ ἀθ8 Ῥσγοϊαθ- 
{μϑὺβ βϑιχὺ, ζϑυβθιβοιῦ δύ ἴμπὶ ἀϊθ Βγαβί, πὰ ΒΙουὐ ὑγάσξο!ῦ ποτα. θα 
δηἸοσθηάθη Ηρυκ]ο8 ζοὶσὺ ἀϊθ ἀϑϊηξουβίθμομᾶθ αδέϊίπ Αἰμθηα ἀδ8 Ζ16] 
πα Ὀδισὺ ἀαίαν, ἀδίβ ἀθν Ῥίθι! πο ἄθη Ῥεοιηθίμθυβ, βοπάθυη ἄθη Δα]ον 
ὑὐδε, Εἰπθ ΒΗ] μ6 Πασβύθ ]υηρ ἀοσ Βοίγοίαπρ' 465 Ῥτυοιπθίμπουβ ἰπ ἀτεὶ 
ΒΑ] Ὀ]ΘὈΘηβργοίβθη ΤΌγβοη ἰδ ἱπὶ 1. 1888 δυῇ ἀδθὺ Ακνορο Ἴβύθυσαββθ ἴῃ 
Ῥουρᾶτηοη δυθρθροταῦθη σογάθη (Αὐΐμαν ΜΙοη δέου, ἀϊθ Βοέγθίυθπρ ἀθ8 
Ῥγοιηθίμδιιβ, οἷῃ Εὰπὰ δὰβ8 Ῥογρδιηοῃ. 42. ὙΠΟ ΚΘΙ Δ ΠΠΒρσορυϑιητη. 
Βουη 1882): Ργοτηθίμθυβ τηϊ ἀθη Αὐηθῃ δῃ αἷθ ΕΘΙβθη 468 Καυκαβοβ 
ποΐθββειῦ; γθομὺβ βθὶη Βοίγοιου. Ηθυδκὶθβ ἴτὰ Βεορυ θη ΑΟΙΘΥ σὰ θυϊθθθῃ. 
θαγαηῦευ οἷηθ ἰαρθίπάθ ΕἾσαν, ἀν Βεσραοίῦ Καυκαβαβ. ΜΙΟΗμδἔοσ ἰδὺ 
βθοηοισῦ, ἐὰν ἀἴθβθ Πδγβύθ]θηρθη ἀδ8 Νουθ]ὰ ἰπ οίπθια Θϑιμϑ]ἀθ ἀ68 
ῬΑΥΥΒΔΒ108 Ζὰ ΒΘ 61, Ὑγθ] 0 ῃ}68 βΒῖ0 8 δὰβ ϑθηβθο. Οοπέτου. Χ 84 θηὐπθμταθῃ 
ἰδ[8ὲ: Ῥαυσμδβίαβ, ρἱοῦοσ. Αἰ μθηϊθπβὶβ, οαπὶ ῬΒΣρρὰΒ οαρίοβ ΟἸγπίῖοβ 



ΕἸΝΤΕΙΤΌΝΟ. 

πἰομὺ σοροπ ἄθη ὙΥ.]]6η 465 Ζθαβ, δα ἀδ[5 468 ΗΘΥΆ ΚΙ 68 

Βυῆπι 5ἰοἢ τθῆτο δαῇ ἀθὺ νοϊέθῃ Εἶγάθ. --- ΝὅΘΝ ἄἀθη Ἔργα 

καὶ Ἡμέραι γοτοϊγσὶ Ζθυ8Β ἀὰ5 Εδαθυ, γ81} Ῥγοιπθίμθῃβ 1} 

σοἰδαβοιῦ: Ργομπηθίμθαβ ἈΡΘΥ θηὐνγοπάθὺ 68 γιά θι Π ΘΙ ΠΏ]10}} 46 Πὶ 

ἤρυ5. Ζυγ ϑέγαϊο βομάοὺ ζϑθαβ ἀἰθ σοῃ ἃ] 16 η δέξογη τἱὺ σδΌθῃ 

διαβροβίαίίοίθ Ῥαπάογα ἢ σὰ ΕΡΙπθί θα, ὙΥΘΙΟΠΘΥ 816 σορθῃ 

ἄϊθ αὐϑάγοκ]οιο Ὑ͵αυπαηρ 5θὶπθ85 ΒυθαθΥΒ δαΐηϊτημηῦ πὰ ἀ 88 

ὕθ61] οὐδὲ ππουκέ, ἀὰ δὺ 68 μαὺ. Πθμπη σογάθπι ἸθὈύθη ἀ16 (16- 

ΒΟ] οί ἄογ Μοηβοῆθη δαΐ ἀθὺ Εἰγάθ ἴγϑι νοὴρ [θ᾽ άθη ἀπά 

ΒΟ τ ΡΊασο, ἔγοὶ γοῖ ἰοἀ Υϊσοπάθη Κυδηκποίίοῃ; ἀἃ5 Υ 610 

ΔΌΘΥ πἰχησπηὺ ἄρῃ Προκοὶ γοῖὰ Εα586, ὑπ 65 ἤϊθρϑθη μϑύδὰβ ὑπὰ 

γουγοϊΐοη βίο δου [μὰ υπὰ Μίθρου 8ἃ}10 Κυδηκμθιίθη ὑπὰ 

ΤΠοἰάθπ: μὰν ἀἷἰθ Ηοΐπαηρσ ὈΪ]οΙδὺ ἄγη, τγ6 1} Ῥαπάοτγα δυΐ ἄθῃ 

Παξ ἀθβ Ζθὺβ ἄρῃ θοκθὶ σνόυμοῦ Ζυν . --- 1686 ὈθΙάθῃ 

Πλαγβίθ! ] προ ΒΘ μη Ζὰ ΘΚ] ἄγθη, τὶ 45 06] ἴῃ ἀϊ6 ΥΥ ε]( 

σοΚοππθη. γβρυησ] ΘΓ ἀπ ΠαΙΘΙ θυβομοιηῦ ἀ16 Αῃ- 

Βομδυυηνσ, ἀαίβ βῖο παὶϊξ ἀ6Υ Ὑ ον ἔθ πουαηρ 6. ῳΘΌΘΏΒΥΓΘ186. 618 

ΒΟ] πππηθη ΒΌΪ θη ἀ65 ᾿ᾳχὰβ οἰπροϑίθ]ῦ μα Όθη, 415 ἀϊθ δηά6 760, 

ἀαίβ ἀσγο ἀὰ8 οὶ ἀὰ8 ΕΠομά ἴῃ ἀϊθ6 ΥΥοΙῦ σθικομη θη 86]: 

θοϊάθ Απβομδασηροη βἰπά ἴῃ ἀθη Ἔργα καὶ Ἡμέραι νου άθηῃ, 
ἴῃ υϑοῆθη Ῥαπάογα ποὺ 6} ἀ16 ἰδιητη αὐΐου 68 τη θη Β0ἢ- 
ΠΙΟμ θη ΟΘϑο]θο ἐβ, βοπάθγη δἷη Ὀθβοηάθσοβ αθΌ]] 6 ΠΣ Β10 ἢ 180. 

Ῥγχγοιῃθίμθαβ ἰϑὺ 18. αθηΐὰβ ἀθγ Μθηβομῃοιῦ δυΐσοίαίπθ, 6] 0} 6 
Βῖοἢ} ἀιγοι οἰπθη ΕὟΘΥΘΙ σοσοὰ ἀἰθ οὐ οὶδ, ἱπάθμι βίοι. Ῥγο- 
Ἰηθίμθαβ υγοῖβοσ ἀϊηκὺ αἷβ Ζθὰβ (νυ). ἀαπέθῃ 02), ἀϊθ ὥἰγαξο 
ἄον Οοἰἐ]ιοῖῦ ἀπά ἀδιηϊὺ 4116 Νοὺ πὰ 4|16ὴ «ἀπητηθ  ἀ68 ΠΘΌΘΙΒ 
Ζιφ ί, Πὲ Ρτγοιηθίμθυβ 418 ΟΘΌΘΥ ἀ65 Εθιαθυβ δυο ΟΠ ΤΟΥ 
465 Βιδιάορίουβ βθὶπ τηίβέθ, 80 οὐσϑὺ βοὴ) δὰ8 ἀθὺ Βθοῦδοι- 
ἴπηρ, ἀαἰβ Ὀ6ὶ ἄθῃ Ορίδθσῃ ἄθῃ Οδέξθυῃ ΠῸΣ ἀθὺ σογίησδύθ 7161] 
φαΐα} }6 (ΤΊ θοσ. 550 

γοηᾶογθί, ουιϊδ ἀμῸ πὰ ΘΧ 18 Βθηθιῃ, ρογάπχιῦ Αὐμθηδβ, ἰοτϑὶῦ οὖ δὰ θχϑῃ- 
ΡΪαν οἷὰβ ρἰηχὶὶ Ριοιηθίμθα. ΟἸγηξΐαβ ἴῃ ὑουτη θη 8 Ῥϑυῦ, 1116 ἐδ ΌυΪ τὰ 
ἴῃ ἰθιρὶο Μίπουνδθ ροβαυϊ. 

Ὦ δου Μγυύμυβ νοῦ ἄἀθυ Ραπάογδ ἰϑδὺ δῦ δἷποὺ ῥυϑηθδ ϊϊβϑομθη Οἰβίθ 
(Μοπῦμ. ἀ6}}᾽ [πϑ8ῦ. δυο. νοὶ. Ἱ ἰᾶν. ΧΧΧΙΧ, νρὶ. ἢ. αδυαοοὶ ἴῃ Απηδὶὶ 
ἀ6}} Ἰηπβὺ. 1860 8. 99) ἴῃ ὅ ΒιΙάθυη ἀαγσθβίθ! δ. ἴῃ ἄθτὰ ογβίθῃ ζοὶσὺ Ρσο- 
τηθύῃθυ8 ἀϊθ θα μψοπάρίθ Εραθυβδιησηθ οἰποσ νοὶ Ὁ] σθα Οϑβία! ( μΘυ]8 ὃ): 
ἴπ ἄθιι συνϑὶΐθη σϑὶοηΐ οὺ ἀδ8 Εδϑαθν ἄθιι ἔγουαὶρ ἃθουγαβο ῦρη ΜΘΏΒΟΒΘΗ ; 
ἵπ ἀθπὶ ανξξθη πἰσηπιὺ Ῥαπάοτα σὸρ ζθαβ ἀδβ νϑυμβϑηρηϊῖδνο! ]8 οἴ [8 
(οῖπθ ἀορρθὶ βθηκοὶῖσθ ϑομα]θ τοϊ ποθι 60 Κ6}} οηΐροσθη; ἴῃ ἀθμὶ 
νἱοσίθη Ὀϊοίοῦ Ῥαπάοτα ἀδβ Οοἴδίβ ἄθὰ Μθηβοῦθη ἀδΥ, αἀδὺ βίο νο]] 
ΘΟΒγθοκοη πὰ ΑὈβομθα αὐνθηᾶθὺ ὑπὰ ἀδβ Οθβομθηῖ ταὶ ἀθν δὰ θηΐ- 
Βομιθάθη ἃὐνγθιβὺ. [ἢ ἄθι ἔδηξέοη ἰθὺ Ῥγοιαηθίμθαβ ἴῃ βομγᾶσον ϑ' 06] υπρ 
τηῖϊῦ δυβρθοὈΌγθιτθίθη ΗἨδπάθη ὑπὰ ψαβατητηθηρσθκὶτησηθυίθῃ ΕἸ ΒΘ ἢ 8 ΘΙ ΠῚ 
ΕΘΊβθα δηροβομιηϊθαοῦ;: ἂῃ ἄθη Είβοη βίθῃς ἀθὺ Αἀϊου, νοὶ] Υαῦ υπὰ 
ϑοΒγθοκθη πϑοὰ θυ Κ]68 τη Ὁ] Κοηᾶ, ἀθὺ ἀδηϊηΐου βοθοη τοὶϊξ ἀθν ΚθϑαΪὶθ 
ΘΌΒΒΟΙ ὁ, ἀτὴ ἰἢπ Ζὰ ΘΥΒο δ] θη. 

ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐπὶ χϑονί φῦλ᾽ ἀνθρώπων 
καίουσ᾽ ὀστέα λευκὰ ϑυηέντων ἐπὶ βωμῶν), 

ἄθυ πιοὐϊγιογθπάθη Ὠιοιύαπρ αἴθ Ὀθβοημάθσ Υ ϑυδῃηϊδββαηρ ἔΐγ 
ἄρῃ ἰθουπιαΐ ἀθα σὰ μοοῦ βίγθθθπάθῃ δ ουβίδμαθθ ὑπα ἀοὺ δαΐ 

Κοβίθη ἄδὺ αἰΐϑθη, ἅπρβί! θη Οδὐξου υθυθῃσγαπρ 56] υϑύδ παρ ἀθῃ 

Ναΐζοη υπὰ ἀα5 ΥΟΙΙ ἀογ Μϑηβομοη ἰὄγάθυπάθη [πὲ θ]] 1 σθηζ. 

1. Ὁΐϊθ Ῥσεοιαϑύμβϑουββδβρ Ὀθὶ Αβοῦν]οβ. 

Ργομιθίμθαβ, ϑόομη ἀοὺ ΤΉΘΠΙ18β --- 465 γ᾽ αΐουβ Ἰαρϑίοβ νῖγα 

ΠῸΣ ἱπάϊτοκὺ 8417 (κασιγνήτου "άτλαντος) σοάδομὺ ---, δβύαπα ἴπὶ 
Τιϊαποηκαπιρίθ ζαθυϑὺ δὰΐ οι ἀογ ΤΊ αμθη; ἀα ΘΓ ΔΌΘΥ ΥῸ} 
βοίπου Μαυΐίον Τ᾿ ΘαΪβ νυαΐβύθ, 4 β ποὺ τοῦθ Κταί πὰ ὐᾶγϊκο, 

Βοῃάθση βου ϊαθθ ΑΠΒοΒ]ᾶσα οὈβίθσθη σάγάθη, απα αἀ16 ΤΊ Δ ΠΘ ἢ 

βϑίπθῃ βαὺ γϑυβοβιηβη θη, υϑυ] ]θίβ Υ αἀἰθ που] θσθπάθ Ραγίθὶ 

απᾷ ἐταὺ ταϊῦ βοῖπου Μαΐου δαΐ οι ἀθ5 ζθιβ, ᾽πὶ 416 Εὐἄομἐθ 
ἀ65 ϑίθσθὶ Ζὰ ἰθ]ϊθθ. Νδομάθμι ΚΥΌΠΟΒ βαμηὺ ἄθηῃ ΤΊ ϊδηθη μέθυ 
γγϑϑϑη  ομ ον ΒΟ ἃ] 6 ἀθ5 Ῥγουαηθίμθυβ 1η ἄἀθη Ταγίαγαβ σοϑύγ ὺ 

87, οηὐθίαπαά δὶ ἀογ Οτγάπυπρ υπὰ Εἰηγομ απ 6 ΠΘΌΘΗ 

Ἡουυβομαΐν Ζνίθβρα!ῦὺ ΦΊΒομθη ἄθαβ ἀπὰ Ῥγομηθίμθαβ, ᾿πάθη 
ρθιαβΒ δὴ ϑ'ί6116 ἀθβ αἰΐθῃ, δὺβ ἀθγὺ Τιϊαηθηζοὶὺ βἰδηηηθηάθη 

Μομβομθησ βο]θομέθβ οἷ ΠΘ 68, ἀΘΥ πΘαθη Ζ61Ὁ Θηὐβρυθο μά 68 
Οὀβο]θοὺ βούσζοηῃ σοὶ]]έθ, Ῥυοιηθίμθαβ δῦ δοἢῦῇ ἀθ8 αἰΐθῃ 

Μοηβομβοηβίδιημηθβ Δ ΠΔ πὶ πα ἀἸ65θη ΠΟΘ Ὀ]θάθη ὑπὰ βύυπιρέ- 
βἰηηΐσοη ΟΘβο]θο ίθ ἀσγοι ἀ16 Εἰγυσθοκαπρ βύγθβαιηον Τ δ ὑρ- 
Κοὶδ, ἀισοι ἀϊθ ααῦθ ἀθβ ἄθῃ Οδύθοσῃ θηὐνγοπάθίθη ΕΘΌΘΥΒ, 
ἀγχοῦ ἀϊθ ΜΙ θι]απσ Ἰορ Ομ Καπδὺ υπὰ ΒΥ ρκοῖς, ἄδοτ- 
μααρὺ ἀσγοι ἀϊ6 ΕἸ ΚΙ απρ 465 θη ΚθηΒ ὑπὰ Βοναβύβθ! 8 
(444) ἀα5 Παβϑίῃ πιοηὺ ΠῸΓ βι:ομουίθ, βοπάθσῃ δῦοἢ νϑγθάθ]ἐθ 
πα ἔγόομοῦ τπδοῃίθ. ΑὈΘΥ ἀϊθ Ζοιὺ ἀον ὙΥΠΠΠΚΥ ἀπὰ ἀογ δοπάθγ- 
Ὀοβίγθθαησθη ἰδὺ νου 6, Ἰοάθηι ἰδῦ βϑὶπ Απὶὺ ὑπὰ βοὶμ ΚυθΙβ 
Ὀοβυϊπημηὐ, οἷπθ Δ] σοπιθὶπθ ΥΥ οἰ οσάπαμηρ, 8η ἄθγθη ϑριύζθ ΖΒ 
βὐθῃῦ, ἰδὺ θεστάπαρι, ἀπὰ ἀθὺ θἰῃζθίηθ τηὰΐβ 810}. ἀἸ6β6 Υ Ογά- 
παηρ ἰἄσοη, πιᾶρ 516 δ ἢ ἰπὶ  ΘΥΡΊΘΙΟἢ σὰ ἀογ ἔγάμθγθῃ Ζοις 
εἷ5 [{πιογάγϑοκαπρ ἀ65 ΕΠ θην] 6 ηὴ5 υπὰ ἀΟΥΓ ῬΘΥΒΟ ΘΠ θη 
ΘΙ Ὀϑυδηπἀϊσικοῖῦ (νρ]. 149 [{.) ογβομοίηθη. δ γαηὶ σὰ ἀθ οἰρθη- 
ψ]Πσο (043) ἘΠΗρΥΙ ἴῃ αἴθ πθὰθ Ογάπαμπρ' ἀ6Υ Ὠΐηρθ υπὰ ἀἷθ6 
ΑὐῇΠπαπρ σοσθὴ ἄθη ῃδομβίθη Ηθυτη ἀ6Γ ΥΥ̓οΪῦ δὴ Ῥγοιηθ- 
ὑπθι8 μαγὺ σοβίγαϊ, ἅμ 850 Πᾶγίου, 18 ἀϊθ Ἠθυυβομαΐθ πὰ ᾿ϑὺ 
(νρ]. χὰ 85) υπᾷ ἄογθῃ Βοίθβυρσαπρ οἷθ θη βομθάθηθβ πᾶ 
Κυαϊένοι θα Αὐΐγοίθη σοσθη 1646 Εἰπιρόγαπρ πούνγοπαϊρ τηδομύ. 

Ὀ16 ΠΙθηοΥ ἀθβ ζθυβ, ἀθύθῃ Ὑήθβθῃ Ἂἀδὺ ΘῃΘΥΟΊΒΟμΘη απὰ 
ΥΟΚΒΙ ο 8] οβοη ὙΥ̓Δμγαησ ἀοΥΓ Ογάμπαηρ οηὐβρυιομύ, Κυαΐοβ ἀπά 
Βα, Βοβ]θρρθῃ Ῥγομιθίμθυβ 8η8 Εἰπάθ ἀθὺ ὙΥ̓οῦ ἴῃ οἷηθ τὸ ἄβίβ 
Επηδάθ ἀθ5 ἸΚυυ μοη]απάθθ, τγ͵ὸ ΘΓ γὸὰ Ηδρϑϑίοβ 8 θἴπΠ6 
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ΠΟΒοη ΒΘ βοὴ ἰπ ἄογ Νἔμο 4θ58 Μϑϑύθβ δηρθβοῃιηϊθαάθὺ σῖγὰ. 
Πίῖθβθ μαγίβ ϑέγαϊ δυβομοιηὺ ἄθπὶ Ῥσομηθίμθυβ 8418 ἀἷθ σγο[βίθ 
Ὁπάδηκθαγκοῖῦ 4685 Ζθυβ σορθη ἄθῃ ἰγθαθη ὑπὰ βέαυίοη Βαῃ- 

ἀθβσθποββθη ἴῃ ἀοΥ Νοὺ υὑπὰά Βράγδηρηϊ!β ἀθ5 ΤΙ ΔΘ Καιηρίδ8, 
516 δυβομοίηὐ 1Π πὶ 418 416 ἄγρβίθ Οτὐδυβακοιὺ σοσθη 6] ΘΕ ΘΘΗ, 
ἀογ Κοὶπθ δἀπάρσθ ϑοβυϊὰ μαῦ 818 αἷἰθ, θη Μϑῃβομθηῃ Οἰΐθβ 
σοίμδη χὰ Βαθθη. [ΘΙ Κη 850 6. σοϑίοϊογίθ ὑπαὶ βίαυῖ- 
τη σα Πυ]άον ἀα5 οὐ] απὰ 4485 ΜΙ]οὰ σον μπθη, πὰ ἀϊ6 
Το ον 468 ΟΚθαμοβ ἢ), σο Ἁ]γ 0116 ὙΥ̓ ΘΒ θη, συ] οῃ 6, αι ἔσο βοῃγθοκί 
ἄἀσγοι θη ὅ684}} ἀθὺ Ηδι θυ βο! σθ, σὰ ᾿ῃτη Κοιημηθη, Κἰαρθη 
Ὀϊογ ἅδον ἀἰθ Ηδτίθ υπὰ {Πρ ᾶΥι ΠουΖιρ κοῦ 468. πθαθῃ δον] - 
Βα Ρο 5 τὰ ΟἸγΡ. -- ΑΡοΣ Ῥγομιθίῃθα8 τπ[8 ποῦ Ὀ]οί5 Ἰθ᾽ άθη, 
ΕΓ Καᾶπη 6} Πδηάθ]η: ἀθὴη ΘΓ 615 οἷη (ὑθ θ᾽ 18, ὙῸῊ 
ἄθββθῃ Κυμάθ ἀ16 Ζυκυηῖ ἀθ8 Ζθὰβ Ὡρμᾶπρί; ΘΓ ψϑὶίβ, ἀδίβ 
Ζθὰβ οἷπθ ΕπῸ τὸ Του ὈθαὈΒΙΟ ἐσθ γα, ἃὰ8 ἀΟΥ οἷη 
ΒΟ σΘΌΟΥΘΗ τγουάθη 50}} τηϑο σου 818 βοὶπ Ὑαΐθσ. [0 16568 
Ομ θπἶβ σοαθηκὺ Ῥγοιηθίμθυβ σὰ ὈΘηϊἐΖθη, ἘΠῚ 8) 5661} 
Ῥριηῖσου Ὀϊδογο ἤδομθ σὰ πθῆμηθη. ὥθιβ 50}] υϊβθη ὑπὰ 50]] 
Θηὐνγθ ἰοὺ 5100} ἀθμ σοι ΟὐοΥ γοπὶ ΤΉΓΟΠΘ βἐὔγζθη τγν10 ΚΥΌΠΟΒ 
ΥΟΥ πὶ ὑπα ἴὔγχαποβ ΥῸΥ Κυύόποβ. ἴῃ ἀἴθβοιη (οἰ ]6, ἀδίβ 
ἀον Τὰρ ἀ6γ ΑὈΥθομπυπσ ΚοΙμηθη σγογάθ, πἰτητηῦ ῬΥΟμΘ ΠΘῈ8 
ἀ16 Ὑουγτ]αηρ 465 ΟΚκθαηοβ, γϑ ΠΥ χὰ Ἰἤτη ομηονὸ πα 510 ἢ 
ογρθιούθί, Ὀθὶ ἄθῃὰβ Εὐγιἐΐθ οἰηζαϊοσθη, ἀδμῦ ΡῬΥΟΙΘ 6 Ὲ8 
ὙΠ] ΘΘΥ σὰ ἀπδάθῃ δαΐσθποιη θη γ ΘΓ 6, ΘΠ ΘΓ ἴῃ 510} σϑθ πὰ 
510} οἷπθ πθὰθ ΥΥ δ᾽ δηβο παρ; ΔΠΘΙΡΊΘ, ΠῸΣ τη] τ] 61] ρθιη 
[8 ΘΒ 6]η δαΐ; ἀ16 σϑίβθηῃ [ΘΏγθη ΚΟΙΊΊΘη δὰ ἐγ, πὰ ΟΘΥ 516 
Ιϑῃγύ, Ὀθβιίφὺ ποὺ ΑΠβθῆθη σομὰρ, πὶ ἘΠπάγαοκ δαΐ ἄθῃ 
ἸΘ᾽ ἀθηβομ Ὁ] 10 Εἰγγοσύθη σὰ τηδοῆθη. ᾿δγῖτ ουσϑι οὐ ἀἰθ Υ ου- 
τ ]ὰησ ἀὰ5 (ἀορθηΐθὶ] γοὴ ἄθιη, ψγὰ8 816 Ὀθζυγθοκὺ: ΡΥΟΠΊ6- 
ὑπθὰ8 ΤᾺ] Ὁ 510} ἴῃ βθίποπι Πθομέθ: οὐ Ὀθμαπα δ] ἄθῃ ΟἸΚΘΆΠΟΒ 
818. Θ΄ ποη σοί ρισοι ον ΘΒ] ]ηρσ, ἀοΥ Ὀ]οΐβ δυΐ βθῖῃθ οἱ σ6 1:16 
ΘΙΟΠΟΥ μοῦ Ὀθάδομὺ 801, ἀθὺ σοση απ μαῦθ, πὰ δ Γ8ὺ 510}, 
βία έ Ἰγσϑηάνσιθ δ ΝΔΟΠΡΊΘΟΙρ Κοὶὺ σὰ ἀθηκθη, ἰπ βοίπθη ὙΥ̓Τα6Υ- 
βίδα ΠῸΓ ΠΟΘΙ ἸΘῪ Ὀοϑίᾷγκθη. 1656 ὟΥ Ιἀθυβοί οἰ κοὶν τϊγὰ 
Ζὰ ᾿ΘΙἀΘΠΒΟ ΒΔ ΠΟ μον Ηρ σκοὶς σοβίοϊσουυ ἀῦγορ ἤθη ΑΠΌΠΟΚ 
ἀΟΥ δἰ πηΐσθη [0 5), ἀν ΤΟΟ μου ἀθ5 Τπδοῆοβ, σγϑίοθ, γοη 

Ὃ Αὐΐ οἴποιη ϑδυκορβαρτ θοῦ ἀθγ ΒΙΌΠ Θ᾽ ]βομθη ϑδιηταϊαπρ (Επ- 
ΒΥ Ϊησ8 ἃπα οἰομΐηρβ οὗ {Π6 ρῥυϊποῖρῳ! βἰαϊαθβ ϑὲο ἱπ ἐμ6 οο]]Ἱδθοϊοη οἵ 
ΗΘΗΥΥ ΒΙυη46]] Ταῖΐ. 108) βἰπὰ ἔζη! ΟἈΚραπί θη ἀαυροϑβὺθὶ!ξ, σοὶ ἀθῆθῃ φυγϑὶ 
Κπΐθοι πὰ αἷθδ νογἀθυβίθ ἴπ βθῃθηᾶον Ὑεῖβο ἀΐθ ΕΔὰίβθ ἀθβ Ηθρῃββίοβ 
Ὁτηΐδηρῦ, ἀθὺ σοὺ ἄθιη Ὀθγθὶΐβ δησθβομτηϊθἀθΐθη Ῥγοιηθίμθαβ βἰὐχε, ἀΐθ 
Μᾶϊ2ε δαΐ ἀθπὶ Κορίθ, ἄθη Ηδιητηθὺ ἴῃ ἀθν Βϑοβέθῃ (υγὶ. ὙΥ ΘΙ οκοσ, αἱΐθ 
Ὀϑμκυηᾶϊον 1Π| 8. 197). 

ἢ 16 βαρθ νομ ἴο, ἀθν Το θέον ἀθ8 ἀρ νίβοῦθη ΕἸαβσοίίθβ [ποθ ο8, 
ἀϑὺ γοὴρ Ζθὰβ τη γου θη ΡῬυϊθβέθυϊῃ θυ ΥσῚν Ἰβοῦθη θγα, Θ᾽ Ώ6, γο 
Ηθτὰ δὰβ ΕἸ θυβαοῦ ἴῃ οἷηθ Κὰμ γουπαπάθὶδ, γορ ἄθχω δαπαογδαρίρθη 
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Ζθι8 χὰγ Βιαιὺὺ δυκούθῃ, 8ΌΘΙ σὺ ΟΟΥ ΕΠ ουβαοηῦ ἀθγ Ηθγα 
νου ο] σύ, σου [πὰ χὰ πὰ υπὰ νομ ΜϑοΥ Ζὰ Μϑϑυύ, γ0} δἰ πο ὺ 
ΘΟ ΘΟΚΘΏΒΒΟΘΗΘ ΖῸΓ δ ηἀ6 1 σο]ασὺ τῖγά. ΟὔτΟΙ] Ῥγοιηθίῃθαβ 
ἃ8 ἄθηῃ ΥΥ δἰββαρ ρθη βθῖπου Μυΐου ΤΉ ΘΠ58 τγοϊίβ, ἀαβ ζθι8 
ἀὰ58 Οδθβομίοκ ἀθὺ ἴο ζὰ συΐοιαῃ Εἰπάθ [γοη σἱσὰ ἀπά ἀαίβ 
δΔὰ5 ἀδγ Νδοβκοιαηθηβομαΐίῦ ἀθ8 Ζθὰβ πὰ ἀ6. ἴο 561} θΙρἜΘΥ 
Βούΐοσ Πϑυγουρθηθη 8011], 580 ἀγδησὺ ἀοο ἀϊθ 1,6: ἀθηβο δ 
Ἰθρ]ομ6 Ὁ θουϊθσαηρ χυγΐοκ, Ῥγοιηθῦμθυβ βι:θῃῆῦ πὰ (ὑθυγα]ύ- 
ὑπ σκοὶῦ πὰ πιγὰ πηδίβ] 05 1ῃ 561 η6πὶ ΟὙΊΤη πὶ Πα ΒΘ Π6 Υ ΠΔΟΙ- 
500. ϑϑῖπ βομυ α ἰϑὺ γο}}: ἀ16 Ηοϑίσκοὶῦ βϑῖποὺ ΘΟ β ἢγθάθ 
ἔογάουὶ ἀϊθ Αμπάυπηρ ἀ65 Ζθιβ ἤογασβ; Ηθυηθ8 δυβοποιηῦ ἀπά 
γουϊδησὲ ὑπίοσῦ παγίοσ Ὀγόμαηρσ ἀἷθ Κυπᾶσαθθ ἀθ8 (ἀθῃθίμ- 
ΠἾ5865, δῖ ψρ]οῆθ5 Ῥχοιηθίμθαβ ἀθουυηρ Ρροομῦ. Ηρ ΠΙΘΒ 
χὰ τὖῦ Ηομη πὰ ὥροί, αρρσοίογυ σὺ, ὑπαὶ 65 οὐ 110 5ΊΟ ἢ. βϑῖμ8 
Ὀγομυπρ: αἀπίου Β]1Ζ ὑπ ΠΟΠΠΟΥ ὑπὰ ἄθπὶ Αὐΐγῃγ 8]]16Υ 
Ε]οθηΐθ πιγὰ Ῥγομπιθί θὰ τηϊβαμιὺ ἀ6πὶ ΕΘ ΙΒθη, σὺ νυ] ἤθη 
ΘΓ απ ΚἸδιημηογὺ 18, ἴπ ἀ16 ΤΊοῖο σϑβοβ)θαάογῦ ὑπ 50 561Π6 888- 
σΘ]αββθηθ θα6. ογβέϊοϊὺ (ο] 8 ἀθ5 Προμηϑεὺς δεσμώτης). 

ΝΟΝ ἸΔηρΘΥ, ἰδηροῦ Ζοιῦ 5ἰοὶσὺ ἀοὺ Ἐδ]56η, δῃ συ Θ] ἤθη 
Ῥγοιηθίμθιβ πϑησί, πιθοῦ 8η ἀ16 ΟὈθγνθὶὺ δυΐ ἀ16 ΗΠ 6 ἀθ8 
Καυκαβὰβ θηρου. [ΘΓ ᾿πηογ6 Ο1Ὸ}}] 465 ΤΊίδηθη δῦ σΘὈ]1Θ ΌΘ6Η. 
Δαν γα ουβομϑιηὺ οἷη Αα]οὺ 4116 ἀστοὶ Ταρθ πὰ μδοϊκὺ 1ἤ χη 

Αὐροὸβ Ὀονδοδῦ, ἤϑὸρ ἀθὺ Τὔϊπησ ἀθβ Αὐρὸβ ἀυγορ ἄθῃ 10} ΘΙΠΘΥ 
Βγθίηβθ ἴῃ αἷθ ἴτγθ σϑύγιθθθη πῖγὰ, ὈΪ8 816 ἴῃ ἀρσυρύθῃ ἴδτθ υτβρυὕὔηρ- 
᾿Ἰοὴθ ἀοϑία!ὑ σὶθάθγθυ Ὁ ἀπὰ Μαυίίον ἀθ8 Ερδρμῃοβ πίιὶσά, --- ἀ1686. 8 Υρ]- 
γίβοῦθ ϑδαρθ βομϑιηῦ ψῖ6 αἴθ Κουϊπὐμίβομθ Μράρα-, ἀϊθ αἰξίβομθ ρῃῖρϑηϊδ- 
ϑαρθ δυῦ αἀἱθ ΕἸπῆὔββθ Ῥμδηϊζίβομου Κυϊίαῦ φζυγοκροίμ νῦ πϑγάθῃ χὰ 
τη ἴββθῃ πὰ βίο τοὺ ἀργρυίϊβομθη ὑὑ θυ θἔθγπηρθη υϑυταθηρσὲ σὰ ΒΘΌΘΩ. 
ῚΘ σῦτὰ Τοὶϊ δὴ ἀϊθ ϑ6116 ἀθ5 ρηῃ δηϊζίβοῦθη ΜΙ Καγίῃ ἀθὺ πψᾶπάοσηᾶθ 
Ηρα κΙθ5 ρσοίγοίθη ἰδὲ, 80 βοπρίηῦ ἀἰθ πδηάθυμᾶθ ἴοὸ ἀθὺ ρῃδηϊίβομθη 
νΥαπαορυρσδίϊθίη Πιάο χὰ οηΐβργθοθθη. 8516 ἰδ ὑυβρυηρ] ἢ οἷπο Μομπά- 
σδυϊπ (νρ]. ϑυϊάαβ ἀπίου Ἰώ" Ἰοῦς οὕτω γὰρ τὴν σελήνην ἐκάλουν 
᾿ἀργεῖοι) σὶθ Μράθῳ υπὰ Τρῃϊσοπῖα πὰ πψυτὰθ πΙηὐογάγθίη σὰν Ρυϊθβϑίθσϊῃ 
ἀογ Ηργὰ ψὶθ Μρᾶθα ἱπ Κουϊηΐῃ. 16 σψυτὰθ ἴῃ οἷπθ Κα γογπδμαοὶΐ, 
τὶ Κα] ]ϊϑύο (θἷπ ἃμᾶάθσου Νϑιὴθ ἀθσὺ Μοπάρδ(ς! ) ἴῃ οἷπθ Βᾶσγιη. 6 
Ὑουβίθ ὰησ οἰπθ8 σοβογηξοι Ηϊπάθβ (ϑὅϊοσ, Κυμ) ἰδὺ ἄθιι ρῃδηϊζίβομθη 
Μομπάκυϊίαβ οἷρθη. [πὶ συὶθο βομθη Μυίμυβ γί ἀΐθβθ Ὑ ουβίθ ] ὰηρ᾽ ΖῸΣ 
ΑΠμδΒη6. Θἰμο  ουσδηά]υησ. ὨϊΘ6 Βαμπθη ἀθβ ψδπάοϊ πάθη Μομπᾶθβ 
σγαγάθη δὺΐ ἀ16 ἔγαθ νϑυϊορὺ υπὰ ἀϊθ δ απάθσυαηρθῃ ἰῃ νϑυβο βάθη ου 
ὙΥ εῖ8βθ σϑοργδρῃῖβο Ὀοβυϊητηῦ, --- ΑΥροβ Ραπορίθβ σἱγὰ Μδογοῦ. βαΐ. 1 
19, 12 418 ἀδὺ σοβύϊιχηίο Ηϊμθὶ. οὐκί τὺ. --- ΝΌΟΣ Ηργοά. [[ 168 ὁ δὲ 
ἅπις κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσάν ἐστιν Ἔπαφος Ὀρίταομίοῦ τἸηδη σοπὅδη- 
10. ΕΡΔΡΒοΟΒ. δ]8 θἷπθ αγδοϊβίθγαηρ ἀθ8 ἀργρύϊβομθη Αρῖὶβ. Παρθρσθα Βα 
Εἰ, Μααῖβ ἀθ ἃ. ΒΌΡΡΙ. γι ἔβυγα! ἂθ 1890 Ζεὺς Ἔπαφος 818 ΟΘὈυν ΒΘ] ἴδ σ 
ὩδΟΒσοσίθβθη, ΜΙ ἀθν Απβιομῦ ἀθ8 Ηργοάοῦ γϑυμϑ]δ 685 βίομῃ ἈΒΗ 1 Οἢ πσὶθ 
τηϊῦ ἀθὺ (ἸΘΙομβίθ! ] ὰὴρ ἀθν ἀργυρίϊβομθη Οδῥξίη [5]18, ἀΐθ τοϊῦ Ηδγπθσγη 
αἀδγρθβίθ] πσυσάθ, ὑπὰ ἀοΥ δρινίβομθη Ιὸ (Ηθγοά. Π 41). Υρ)]. δίῃ 
ῬγΘΊ θυ, συ. Μγίῃ. 115 8, 38. ὙῆΥαβ Ε. Ρ]ον 78 ῃγῸ. ἔ. ῬΒΙοΙ, 1810 3. 66 
γΟΥτϊησί, ΚΔ ΠῸΣ Ζὰπὶ ΤῸ] σοΌ Π[Ἐρὲ ποσγάθη. 
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ἄϊθ ΠΟΘ (ἄθη ϑιύχ ἀθὺ Τωϑ᾽ ἀθηβομδ ) δ8, αἀἷθ ἹπΉ ΤΉ Υ πΊ ΘΟ Υ 
πϑοι τυ βοδὺύ. Ῥχγοιηθίμθιβ, ὑϑίοῃοὺ {γάμο ἀαγαῦΐ ἰγούχίθ, ἀδίβ 
ΘΓ 815 τπβίου]ΠἸομογ Οοἱὺ γὸὰμ Ζθὰα8β πιομὺ σοίδίοῦ τυοσάθῃ 
Κόμπο, βθῃπὺ βίο. πὸ} ἄθιῃ Τοάθ (5. υπέθη 1Π]. Εὐαστηθηΐ 468 

Προμηϑεὺ: λυόμενος). ἘΠ’ ἰδὺ ἀῦγοι Ῥείη πὰ ΒΟΠ ΠΟ Ζ » Πα Ὀ6 
σοιηδομίς (612) πὰ ἔν οἴη Υ ϑυτ ὑπ ηρ᾽ σ8η 2 Δ ἀ6Υ8 σθβυϊηγηῦ 
απὰ ΘΠ ΠΟ ]16}} 818. ἀδζιπια! ἐγ ἀὰ8 Απογθίθέθῃ ἀθ8 ὈΚθᾶποβ. 
Ζϑιβ ΔΌοΥ Βαὺ πὶ δυΐα ἀοὺ Ζοιῦ ἀἰθ ΤΊ ηΘ 818 ἄθι Τ᾿ γα 8 
Θαὐ]α5θθὴ πὰ 510} τἱῦ Κγοποβ δυβσοβόμην. ὅὅο ἰδϑὺ ἀθὺ ΕἼ Οἢ 
ἀθ5 Κυοποβ (910) νοῃ ἱμπὶ σοποιμτηθη πὰ αϊ6 ομα]α σου! σέ, 
το βθίπου Ἠθυυβομαῦν ποῦ δη μα ϑίθ πὰ ᾿ἤγϑιι ΕοΥ  θθβύθ θη 
ἀοίαν ἀγοιίθ. 16 Τιΐδμθῃ Κομληθη 86] θδὺ σὰ Ῥσγομπιθῦ ῃθι8 
(1. Εγασιηθηῦ) ἀπὰ σοῦθη ἴππὶ Ζθαρπβ γὸὴ Ὑ ουβόμπαηρ ἀπὰ 
Εγιθάρη. ὥθυβ μαὺ ἴῃ ἔγϑίθηι Εἰ ὑβο ] 8886. ἀ16 ΤΊ αηθη ἃ85 ΟΘΥ 
Ηαΐξ οπἐ]αββθη: βοὶπθ Ηθυυβομαί ᾿ἰδϑὺ ἔδδισεσγυ παθύὺ, 816 δύ 
Κοῖπθ Ἐπηρόγαπρ' χὰ ἔγο θη; ζθυ8 Καπη 7 χῦ δοῖ, Οἢ 6 ΒΘΙΠΘΥ 
γγάγάἀθ οὐνγαβ Ζὰ υϑύσθῦθῃ, ἀθηὶ Ῥχομιθίμθαβ, ἄθββθη Τοῦ σ6- 
ὈΓΟΘΏΘη ἰβύ, ἀ16 Ηδηὰ ΖῸ. Ὑ υβόμπαπρ Ὀϊοίθη (σπεύδων σπεύ- 

δοντι 192). 16 Βραϊησαηρ ἀθΥ Ὑ Θυβῦμπαηρὶ ἰϑὺ α16 ΟἸδη θαγαμπρσ 
465 δ θ᾽ Π: Π1858688, ὙΘΙΘΠ68 ΠῸΓ ΠΟΟῊ ἷῃθ “ουμΙ6}16 Βοάθιξαην 
Παὺ, ἀα ἴῃπὶ ἀσγοῖ ἀἷθ  ουβό πὰπρ Φν Ἰβοῆθη θυ ὑπὰ Κτοποβ 
ἀοΥ ἰπποῦθ αταπά θηΐζοσθῃ ἰδ. Εἰ Κοιῃημηῦ οἷη ΑἸΒρΊΘΙΟἢ ζὰ- 
βίδῃαθ, πὸ ὑγθ θη Ρτγοιηθίμθαβ 4885 δι η]β Καπαρτθοθί, 
πδομάθπι ζθαβ ὙΘΥΒρΥΌ θη αὺ, ἴῃ γῸΠ 86 πθὴ ΒΘββϑίη χὰ ὃ6- 
ἔγοίθη. ἢ Ργοιπθίμθιβ μαὺ θυγθιοῃῦ, νγὰβ ΘΓ ὑγ  ἕθ: ζθαβ διαί, 
δα ΙΒ ΎΠ ἢ Ὀοιγδοιἐθὺ, σαουϑὺ ποι σοσθῦθη. ΑΌΘΥ 68 18ὺ ΘΌΘΩ ΠῸΓΣ 
δ ἰού ἢ. ουγϑοὺ ὐπὸ θυ ἰσαπρ ἐν ζθα85, πὰ βοῆοη οἴΐθη- 
θαγὺ 510). ἄθιι ἀπθθίδησθηθη ΒΊΊΟΚ ἀαὰ85 νύθβθη ἀ68 ζΖθι8 88 
ἄα5. ἀπϑηά] το μόμοσθ πὰ οάϊοσθ. ΠΘΥ ουβίθ ϑ'οιγχιν σὰν  6γ- 
ΒΌππαηρ ἰϑὺ σοίμδη: 4885 ΗΙπάθγ 8, θη θ5. τὰ Ὑήεσο ἰαὰρ, δύ 
τνγοσσογϑαμηί. 16 Β0116 δἰπϑὺ ᾽ ϑυτα ]  υη παὐίθ ὑγ ΠΥΒΟΠΘ1η- 
Ποἢ δ, 416 Μυΐίου ἀθὺ ΤΙΐαηθη, μα τγ]8 σουθοῦ (1πη σοἴθββθ  ὕθη 
Ργοιηθίῃθι8) ταὶ ἄθπι ΓΘ ]βο]ασθη θη Ὑ Θυ μα ὑ! ἢ συ ΘΥΒΌΘΙΘ 
468 ΟΚθαᾶποβ ἀἷθ ζΖυπδῆπιθ ἀογ Εὐγοιϑίουπαηρ ὈΘρΊπηὔ, 50 ᾿ϑὺ 76 ψύ 
ἀϊθ ΑὈμδῃηΘ 468 ΟὙ0}165 οἰησοίγοίθη ὅ5), απ ἃ 16 Ζὰῦ Υ Ομ ὰπρ’ 

Ὦ Βεὲ ΡΒΙΠ]οάθιιοβ περὶ εὐσεβείας (ἀοτρθυΣ, Βου ΚΟ] Δ μΊβομ δέαάϊθῃ 
1 δ. 41) 3} 1 68: καὶ τὸν Προμηϑέα λύεσθαι ποιεὶ Αἰσχύλος ὅτι τὸ 
λόγιον ἐμήνυσεν τὸ περὶ το πάρῃ. ὡς χρεὼν εἴη τὸν ἐξ αὐτῆς γεννηϑέντα 
κρείττω κατασκευάσαι ἀρχήν. Ηγρίη. ἴαὉ. ὅ4 ἢάθ ἀαία (νου Φαρρὶθοτ) 
ταοπεῦ (Ρτουθῦ 8) ἰογθιῃ, π6 οὑτὰ ΠΤ μοίϊάθ οοπουχμηθδγοϑῦ. 

ῬῈ) Ιῃ ἄθτι ΡΘΥΒΟΠΘΗΥΘΥ ΖΘ Ομ μἶ8806 ἀθ8 Ῥτοῖα. ἴθ ἅθν Μϑαϊοθίβομθη 
Ηδη βου ἴοϊσθη δυῇ Ὠκεανός ποοὺῦ αἀἷθ Ναμθη Γῆ. Ἡρακλῆς. θὰ 
Ἠθυακ]ο8 Ὀθβιϊτησηῦ ἱπὶ σοϊδϑύθη Ρυοσηθίμθυβ θἷμθ ἤοὶϊ παῦ, 80 ᾿ἰϑῦ αἀἱθ 
γουυθαηρσ σοὴ ἰδ ΘΥ ΒΘῺΥ ΔΠΗΘΗΌαΥ, ἀαίβ ἀΐθ Ὀδίάθη Νδιὔθῃ 888 
ἄθτῃ ΤΒΡΥ ΠΡ ΠΟ ὨΘΌΘΠΔΠΒέ ΘΒ μάθῃ ῬΘΙΒΟΠΘΗΨΘ ΖΘ Ομ μἶβ88. ἀ 68 σο]δβύθῃ 
Ῥγοιῃ. μουυὔμγθη. ἢ δ8 Ζυβδιητη  Π ὈσΪησθη ἀοΥ Ὀθάθη Ὑ Θυζθί 1886 Ἰδρ 
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ἀογ Εγθιθγαηρ ἀδ8 Αὐΐίγοίθη ἀοΥ ἴὸ αἀϊθηΐ, 80 1ϑὺ 416 Ῥϑύβοῃ 
ἀο5 Ηθγακ]οβ ἴῃ Πδομβίοη αγδάθ σϑοϊσηθ, 485 ὙΥ̓οσΚ ἀν Ὑ61- 
Βόμπσηρσ Ζὰμ Ζ1616 ζὰ [ἄμγθῃη. Ηθγακὶοβ σιγὰ σϑβομιοκὺ σοι 
Ζθαβ (αἰ αν Ηθγοῦ]θβ αὖ δαυϊ]αιη ᾿πύογβοϊαὺ Ηγρίη. ἴα. 54) 
απὰ ἰδίοις ἀθη Αἀ]οὺ (8. Υ. υπά ΥἹΙ. Εγαρσπιθηΐ), Ἰθάοοι πιομύ 
ΟἾπθ οἷῃ μορίου ἐγ πούνγομαϊσ σὰ οὐδοῃΐθη. Ἀγ 68 
μα πϑμ ἢ} ἀμνουβι οἰ σουνγθῖβ ἄθη Κοπίδυγοη Ομ γοη ἀυγοῇ 
οἴπθη οί ίσοη Ρίθ1] νουσσαπαθί, πα αἴθ οἰηχίσο Εἰ]όβαηρ σοη 
ἄθῃ Δα]  } ] 8 η ϑομηθυζθη ἀθὺ ὉΠ ΘΙ] ΌαγΘη απ άθ ἰδ ἀδὺ 
Τοὰ. 16 οι ΊΘυΖθ, αἀ16 ἀἴθβοῦ (ἀοὐῦ ἀπνθογαϊθηΐθυνγθῖβθ ου- 
Ἰοϊἀ οί, Ὀιούοὺ Ἠθγακὶθβ ἄθπὶ ζθαβ 415 Εγβαύζ (Ὧν «16 νϑγαϊθηΐθῃ 
ΘΟ ΠΊΘΥΖΘη 465 Ῥγομιθίμθυαβ ὑπ ἄθη Ὀογο ὑ]Π]ΠἸσοὰ Το (65 
ΟΠίγοη αἷ5β δάμη ἔν 416 βου] ἀθ5 Οθἔθββοι θη. ἢ Αὐΐ ἀϊθ86 
γγοῖβθ πιγὰ ἔθιθυ! ἢ ἀπ ὩΔοΒαἀγ ΒΥ 9 }} δυαβρθβργόομθη, ἀδίβ 
Ῥχοιηθίμθαβ πὶ {[Πηγϑομὺ ἰδὲ. [ υ]θΙσθ, ΟΟΥ συ ΠΥ δ 56. ]10ἢ 
18 ΘΙΘΟΟΥ σοϊέθη Κοπηΐθ, ᾿ἰδϑὺ 1θὑχὺ ἱπηθυ] ἢ σοαοηγά σὺ πὰ 
Ζ0 Εἰ Κοπ 5 βοίηθυ ϑομυ]ά σοῦγϑοῃθ. Α11685 βδίβὶ]ῦ 510} 1ὴ 
δηάογοιῃ [ϊομέθ ἀδὺ 415 θῃθάθιῃ. 16 σϑῃζ ἃ πάθυβ δυβοῃοϑίηΐ 
Ἰοιχὲ ἀἷθ Τθῦ06 ἀθβ Ζθυβ ζὰσ ἴο] 'ϑἰδιησηῦ 18 γ0} [ΠΥ ΔΘΥ 
ΟΜ βίου ἀθ5 Μθηβομοησθβοῃ]θοιίθβ, ἀ4ὰ85 Μυβίογ θὰ δαυΐ- 
ορίθυπάον Ἠοιἀθηίϊασοπά! ὙΥΓ Κόμμθη σγὸ ἀοΥΓ ἔπ 468 Ζθυβ 
πὰ ἀδγ ἴο βᾶρθῃ, νγὰβ δἷη Πιομίου (Η68. ὅομ]ὰ 27) γοῃ ἀδ. 
[1606 ἀθ5 Ζϑὺβ Ζὺγ ΑἸΚιηθηθ βαρὺ: κἀδὺ ναΐθυ ἀν αδύξοσ υπάὰ 
ΜΘη ΒΟ θη 58ηη δὰ ἀπάγῃ ΡΊδη, δυΐ ἀΔ.5 δὺ ἄθηῃ (δέξου ἀπά 
δυο υ]θὈβαθη ΜθηβΟθ μη. οἰπθὴ ΑὈΥΥΘΏΥΘΥ ἀ65 ν᾽ γάθυθθηβ ου- 
ζθασοο, Ιο τησβϑίθ υἱθὶ Ἰοϊάθῃ, ΔΌΡΥ 65 ἀυγθ 816 δὴ Εἰπὰθ 
ἰοῦ γϑῦθη, ἀα 5816 σον γαϊισῃ τγαγάθ ἀϊθ οὐαιμημηαὐίοσ (685 
ΠΟΙ αι Οθβο}]θο  θ8 σὰ σογάθη. ΟΥ̓ ΘΥ γᾶν 68“, βίησθῃ ἀ16 Το έου 
465 Πδηδοβ δοιίχῆ. 511 ΠῚ, ΤΟΥ ΤΑῚ 68, 6. Θη 6110} Σὰ Βα }16 
Ὀγδοῃίθ α16 υἱϑ᾽ τ μου σοίσθ Ό6 πη, ἀηρ] ΟΠ ]Ο 6, ὈΓΘΙΒθη ου [οἱσὺθ 
Ιοῦ ΠῚ ἴῃ 8116 Εἰ ρ κοῦ Πουυβοῆθηάθ Ζθαβ, ἀογ μαὺ ἀδ5 γο]]- 
Ὀγδομί.... θθμη ψ6 δϑξίθ βοπμδὺ ἀδὺ ἀυρ] ]βίσοη ἰγγβ88] ΟδΥ 
Ηργὰ οἷ Ζ16] ροβοίψυῦ [)885 γγὰγ ἀὰβ ὟΥοΥΚ ἀ65 ζθυβ. ΥΥ1Θ 
Ιο πιυΐβ δὴ Ἠθγακ]θβ, ὈΪ8Β ΘΓ ΖῈΥ 86 οἰ ηρσθῃῦ 1π 16 56]106 

ΔΌΘΙ ἀλη ΒΘ. ὩΔΠ6, ΘΠ δ ἵτῃ ζυχοϊΐθη Ἑρμῆς ἃ ΘΒ 886 βἰδπὰ 
(ν5]. 960 διπλᾶς ὁδούς), 80 ἀαίβ ἀἷθ Ρουύβοῦθῃ ἀθὺ Ὀθίάθη ϑύοκθ β:ο ἢ 
ὙΓ8 ὨΥΒΟΒ ΘΙ] ΣΟ ΘΌΘΠΒΟ ΘΗ ΒΡΥΔΟΏΘη Ὑ60 αἴθ ὅοθηθ ἀοὺ ἴο ππὰ ἀ68 θυ κ]θδ: 

ΟΚοδηϊάθη, ΟΚθᾶμοβ γαΐθυ ἄθυ Οἰθδηϊάθῃ, Ιο, [Ὁ ΟΥ̓Χ η 1: 
Τιίΐδηθῃ, αἋθ Μαυίίον ἀθγ 'Τιΐδηοι, Ηθυδκ]θβ, Ηθυμη68. 

Ὁ γνν. Υ. 1020 ---1029 τοϊῦ ἈρΡο]]οά. Π δ, 4, ὅ ἀνίατον δὲ ἔχων 
(Χείρων) τὸ ἕλκος εἰς τὸ σπήλαιον ἀπαλλάσσεται κἀκεῖ τελευτῆσαι βου- 
λόμενος καὶ μὴ͵ δυνάμενος ἐπείπερ ἀϑάνατος ἦν, ἀντιδοὺς δὲ Διὶ 
Προμηϑέα τὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ , γενησόμενον ἀϑάνατον ( 6]οκον ἀντιδόντος 
Ζιὶ Προμηϑέως τὸν ἄντ᾽ αὐτοῦ τεϑνηξόμενον ἀϑάνατον) οὕτως ἀπέϑανεν 
πὰ Θά. 11, 10 παρέσχε (Ἡρακλῆς) τῷ Διὶ Χείρωνα ϑνήσκειν ἀϑάνατον 
ἀντ᾽ αὐτοῦ ϑέλοντα. 
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ὙΥΟΒπαπρ απὰ ἀϊθ ὈΪμοπάθ Ηθθθ 4158 Οδὐεη οιρίδησί (ΡΙπα. 
Νεϑιῃ. 1 690), υπϑδᾶρ!ομθ Βοβομνγογάθη ογάἀυ]άθη. Ρυχομηθίῃθα8 
Βο 1] ἀουὺ Ἰῃπη, πὶ {ΥΠΘΥ ἀοΥ 10, 4116 ἀ16 ἀοέίδῃγθη πὰ Μάἢ- 
5816, ὙγΘ] 0.6 ΟΥ δυΐ ἀδ6γ Ὑαπάθγαηρ ζὰ ἄθη Ηρβρουϊάθη χὰ ὃ6- 
βέθῃθῃ Βδθθη πὶτὰ (Υ1---͵. ῬΥδρτηθηῦ), απ σιοὺῦ 1ῃπὶ ἀπίθυ 
ΘΠ άθγθπ ἄθη Παῦ, πιομΐ βο] υϑὺ ἀϊθ Ἄρίοιὶ ἄθγ. Ηοβρουϊάθη χὰ 
ΠΟ]ΘΠ, ΒΟΠ ΘΓ ἅδη ΑἰΪαβ ἀδῃΐπ ζὰ ΒΟΒΊΟΚΘΩ, ἀθη] ΘΓ 80 ἰδῃηρ6 
ἀ16 μαϑὺ ἀθ5 Ηϊμπηπη6]8 ΔΌΠΘἢ θη 80116. Ὁ) --- Ζθυ8 8180 1ἰβϑὺ 68, 
ἀοΥ 4116058 ζὰπι σπΐοθη ἔηγὶ. [)ὰ5 τπὰΐβ Ῥγοιηθίμθαβ θυ ΘΠ 
πα τηὰΓ85 716 χὺ πο ἄθπ οἰ πμδϑὺ γϑυβοβιηβϑηΐθοη αΐθ ἀθ5 ΟΚΘΔΠΟΒ 
Θ'π6 πθὰθ Απβομδαθηρ 510). Ζζαγθοῃῦ Ἰοσθη. ἢ) 16 {Ππρυνγουίαησ 
απ [οι Ἰσαηρ, σϑῖομθ ἀυγοῆ ἀἰθ ΑΠΠΔΠ 6. οἰ ποὺ ὐ 6]}- 
γογγοίθηρ ΔΌΒΟΘΒΡΥΟΟΠΘη ἰβὺ, πιγὰ Ὀθβίθοθὶὺ Ὀθὶ ἀθὺ ωὔβαηρ 
γοηῚ 6 ]βθη, Ἃ16 σ᾽] θοῦ πιομὲ τη σὸὰ Ηθυακ]θ5, Βοηάθυη 
ἴὶ Αὐϊίγασο ἀθ8 ζθιβ γὸῃ Ηθυμηθ8 συ ]ζοσθη τυϊγα. ἢ) ΑἸ5 
ἔχοι Πσοὸ Βαΐδβο πϑηα! ]οἢ βοίψὺ Ῥσγοιημθίμθυβ ἄθὴ Κύδηζ σὑοη 
Κουβομ]αμηα (λύγος). οἰποὺ Υ οἰἀθπαγ, τυγϑῖοθθ Ζζὰᾷμι 6556] 
ἀϊοπέθ, δαΐ ἀὰβ Ηδυρὺ υπὰ σοθιθίθὺ ἄθη Μϑηβοῆθη, ἐγ σθ] 6 
ΘΓ σοὶὐίθη, ἀἴθβοα Κυδηζ δἷβ Εἰπίρϑ!ῦὺ [ὯΣ βοῖπθ Εἶθββ86]η Ζὰ 
ἰχασθη. 55) Ζὰ ἀογ Βαΐίβο υπὰ οιη ἐξ σαηρ 8150, σὰ σ᾿ ΙΟΠΟΥ 
Ργοιηθίῃθαβ οἰπδὺ ἀθη θα Ζὰ Ζυηροη σοάδομίο (ποινὰς τένειν 
116), νουβίθῃηὐν βῖοῃ Ῥσγοιηθίμθαβ ἂπὶ Εἰπάθ 56] ὑϑύ. 

᾿ Αρο]]οά. Π ὅ, 11, 11 ὡς δὲ ἧκεν (Ἡρακλῆς) εἰς “Ὑπερβορέους 
πρὸς Ἄτλαντα εἰπόντος Προμηϑέως (πϑΒγΒοΒ ἰΒ]1. ἢ} Ὀδὶ Αβοθγὶοβ) τῷ 
Ἡρακλεὶ ἀποστέλλειν ἐκεῖνον. ἨΗϊδγάυγΟἢ σουίπηῦ ἀῦο ἀἷθ ϑομ!] ἀθσαηρ 
ὅδ Θυ8] ἀεβ Αὐἰϊὰ8 Ῥσοϊη. 847 υπὰ 496 οἷηθ Βοχίθῃυηρ δυΐ ἀδ8 ξο]σοπᾶθ 
ϑυῦοκ. 

ἘΞ) ΑἸοχ. Κο βοι, Ἶ οὺ 1δϑὺ ἀ16 Εθββϑὶη ἀθβ Ῥγοιηθίῃθυβ Βου]. Ζοι ὑΒοῦσ. 
ἢ, ἃ. αγιηηπαβίαϊνγυ. 88 ὃ, θὅ Ε΄, βυομὺ ζὰ θυνγθίβθη, ἀδίβ ΗἩθρμϑβίοθ ἀϊθ 
ΕΘ ββ6]ὴ ᾿ἰὅβθ, ἀἷθ πὰν Ηθρμᾶβίοβ σὰ ᾿ὅβθῃ υϑυβϑίθῃθ, 10 ὈΘῚ Π.ὉΚΊΔΠΟΒ, 
ΑΌΘΥ Υ. 27 βοβρίηῦ σορθῃ ἀἶθβθ Αμβίοηῦ Ζὰ βρυύθοῆθῃ, ἃ. ἄκοντος Ζιός 
111 ἀατῖ ποῦ σὰ ἀθν Αππδῦσταθ νου ἄγθη, ἀαίβ Ηθσα 168 ἄθη Αἀϊθὺ σορθη 
ἄρῃ ὙΥἸ]Θη ἀθ5 Ζθαβ ἰδέύθ. 

μὐκμρὶ ΑὐΒθῃ. ΧΥ νη. 614 "Ὁ Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προμηϑεὶῖ 
σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ τῇ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμεν 
τῇ κεφαλῇ ἀντίποινα τοῦ ἐκείνου δεσμοῦ, καίτοι ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ 
Σφιγγὶ εἰπών »7τῷἮὍ δὲ ξένω γε λύγιν ον (ο Ὗ 611 Βθν. οὐἱῦ. 1876 ρ. 46 [ἅν 
στέφανον) ἀρχαῖον στέφος δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου“ πὰ Ρ. 672 
Ε' ἱστορεῖται .. ϑεσπίσαι τὸν ᾿Δπόλλωνα ποινὴν αὐτοὺς (τοὺς Καρας) 
ἀποδοῦναι τῇ ϑεῷ δι᾽ ἑαυτῶν ἑκούσιον καὶ χωρὶς δυσχεροῦς συμφορᾶς, 
ἣν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις. ἀφώρισεν ὁ Ζεὺς τῷ Προμηϑεῖ χάριν 
τῆς χλοπῆς τοῦ πυρὸς λύσας αὐτὸν ἐκ τῶν χαλεπωτάτων δεσμῶν" καὶ 
τίσιν ἑκούσιον ἐν ἀλυπίᾳ κειμένην δοῦναι ϑελήσαντος ταύτην ἔχειν 
ἐπιτάξαι τὸν καϑηγούμενον τῶν ϑεῶν, ὅϑεν ἀπ᾽ ἐκείνου τὸν δεδηλω- 
μένον (τῆς λύγου) στέφανον τῷ Προμηϑεὶ περιγενέσθαι καὶ μετ᾽ οὐ 
πολὺ τοῖς εὐεργετηϑεῖσιν ἀνθρώποις ὑπ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς 
δωρεάν. 

ΕἸΝΠΕΙΤΟΌΝΟΑ. 

ΤΠ. Ὁσδιηδύμτρίθ. 

ϑοίδηρθ τη8ὴ ἄθῃ Προμηϑεὺς δεσμώτης 8415 οἷη ΘἰΠΖΘ]Π68, 
ΡΥ βίοῃ. θδβέθμθπάθβ ϑέάοις θθυγοηίθίθ οάθὺ ἄθῃ ἱπῆθσθῃ Ζυ. 
Β8Ι ΘΠ ἤδηρ ἀ6ββθ] θη τηϊῦ ἄθη Προμηϑεὺς λυόμενος δυΐδοῦ 
δοῃὺ ᾿1οἴβ, Κομπίθ ἀδ8 ὑϊοΐ πὶ Ηϊηΐογσγαπάθ βίθμοπάθ Πθομέ 
Ὧρ8 Ζθαβ ψουκαπηξ πὰ ἄθγοι ἀϊθ ΘΘΕΠΗ] τσῖθ Τπξθυθββθ σοίδηρθη 
ΠΘῃπθηἄθη ἤθάθη ἀ65 Ῥγοπιθίμθιβ γϑγάσηκοὶῦ σογάθη: τη8η 
σ᾽δαθέίθ, ον ΠΙΟ θυ ΠᾶῸ6 ἴῃ ζθαβ ἀ88 δΌβουθοίκθμθ Β1]4 οἱπθ5 
ἸοΙ ἀθπβο μα ἩΙΘΠθα, γγ1}} ἀγ] ] θη, σγδυβδηηθη, ἀθβρούβομθη ΤΥ- 
ΓΔΏΠΘΗ, [ἢ Ργοιπθίμθαβ 488 δῃσίθῃθπάδ υπὰ Ὀορθβίθυ παρ πων. 
ὈΠᾺὰ οἷπθθ ῆγοη Υ οἰ κβίγθαπάθβ ἀδυσοϑϑβίθ! (ϑομαϊε): ΙΏ8 
Ὀοἰγαομέθίθ Ῥχομπιθίμθιβ «8 Β]4 ἄθὺ Μϑηβομηοὶῦ ἱπὶ Καιηρῖο 
πηϊῦὺ ἀθη Ναίαγιηβοῃΐθη, ἄθηθη 716η6 ΠΙ Οὐδ 815 δἷη εμδξονόϑρ το ὑτὰ 
Ὑ͵Ο]]Θμ πᾶ ἀδ5 Βονγαίβέβδία ἴῃτον ΒΒ θη Απβργάομθ θηὐσοσθη- 
φαβθίζθῃ δ 06, πὰ 88} ἄθῃ ΤΥΎΪΌΡΗ 465 [Ππ θυ. ] ]θσθηβ 818 ἄθῃ 
ου Βθθοπάθη Θϑάδμκθη ἀθ8 Ὀγατι88 8 ἢ (Α. ὙΝ. ν. β9Ἐ16ρ6}); πιδῃ 
γγ 1086 Θἷη δηάογοβ Μὰ] ἄθη Ζνϑοῖκ ἀθβ ὈΥϑιμδβ ἴῃ ἀΟΥ ΥὟ ε1- 
Πουυ ]ομυηρ 468 ΒΟ 88158 ἤπάθη (Β] ἄμπηηθυ), συ θ] 65 818 νυ ]έ- 
γΘρΊΘγΘπαθ Μδοἢΐ, 815 ἀὰ5 Ἠδἤογο, Εἰ σὶρ ἅθοΥ ἄθμι Καπιρίδθ δἰ ποὺ 
στγοίβθη 1ηἰ6] ] 6 κί ! ]θὴ σαν σορθη ἀ16 ὙΥΠΠΚῸΥ οἷπθϑ ἀπάδηϊκ- 
Ὀάγθα ΤὙγΔηηΘη, ἄρον ἄθη) Καμπιρῖθ ἀθὺ Μϑπβομμθὶῦ τοϊ ἄθῃ 
ΘΘΡΘΘἢ 516 γΘΥΒΟμγοσθπθη Ν εἰσιον ἐδὼ απ [ΘΙ Πἀβθ]σθη Οἀδίξογη 
1 ΠΟΥΓΠΟΠΘΥ ΕΒὙΘΙΠοΙὐ νγα]ῦθ, ,ἀθ5 σγοίβθῃ, σι σαη βοῆθη βομῖοκ- 
5818, ΘΙ 68 ἄθη ΜΘμβομθη, ΘΥμΠΘὈῦ, ΘΠ 65 ἄθῃ Μίθηῃβομθῃ 
χουιθδ] απ, Μδη πη ΘΠ 10} 8πη, Ὀοὶ Αβοιγοβ βοὶ οἷῃ 
ἀορρϑιίου Βορυ ἀθ85 ζθυβ ζΖὰ απ ο βομθί θη, ἀ6ΥΓ ζθαβ ἀδὺ 
σον] π6η Μυἐμο]ορθ ἀπμα ἀθ. Ζθαβ ἀοη]οπίρθῃ Οοὐέαβιάθο, 
ὙγΘ 0 ηΠ6. 510} ἀθὺ ΠΟ ΟΥ σου! ἀθὺ μαῦθ: ἴπὶ ῬΥΌΠ.. ΔΌΘΙ βοὶ 
ΒῸΣ οἷπ ΒΔ γοῃ ἄθπι πηγΟΙ ΚΟ πθηθα ἄθυβ ἀδγ γ᾽ ο  Κϑβασθ 
σοσθῦθη (α΄. ΗΘΥΙΠΔΠ). --- ΑΌΘΙ ἀ8 8 ὑπ8 θυβα]ῦθμθ Ὀγϑμηᾶ τα 8 
ἃ158 161] οἷπθβ σγϑίβθυθη δηζθη, οἷποὺῦ ΤΎΠορίθ, δαυΐσοία[ϑἑ 
Ὑγ ΓΘ (ΥἹ 6] οἰκου) ἢ απὰ ΘΙ δ] Βθπ6 ἐν τ 101 γ- Βουγίθι!απρ; 2) 1 
πὶ Ζυβαμ θη μδησ ἀογ ΤΥ]ορῖθ. ΠῈΣ ΟἸααῦθ (68 ἔργο ητηθη 
Αβοθγυ]οβ, ἀαίβ Ζθαβ ἄδτ ΘΥρ6, φσθυθομίθ, 8] ]Πσθυγα!  ΐρθ ΥΥ͂ οἱ ἐ- 
ΠΘΙΎΒΟΊΘΥ 561, Ππαὺ Ὀ6Ὶ ἀθῃ) το σι ὅβθῃ ΟΒατακέθυ ἀθὺ Ἀβομυ]οὶ- 
Β0ῃθῃ Ῥοθβίθ 76 θη 8}}15. δ ἀϊ686 ΤΥΠ]οσΙΘ ὈΘΠθυυβομύ, ῥ- 
γγὰ8 Οἴθθθπὶ (Ἰαα θθ ἢ ζΖὰ Ὑ]ἀΘΥΒΡΥΘοἤ θη βοῃοὶπέ, πα 1ἢ ΑΘΓ 
Κοιηροδβιθίου ἀθβ αδηζθη βθῖηθ Βουϊομυϊσαηνσ οὔον ΕγκΊᾶγαηρ; 
σοίαπάθη Παθθη (ΟΠ δ: }8 1). 

Ὀθπὶ βου]οβ Ἰὰρ οἷπθ ἀορρεϊῥε Αὐυΐέαθβθαηρ ἀθ5 Ῥγοιηθ- 

Ἢ Ποῦ ἀθάβδηκθ, ἀδίβ ἀΐθ ἀγϑὶ Ῥχγοιηθέμθυβ οἷπθ Τυ]ορσὶθ σϑὈϊ θὲ 
Βδῦθη, ἰϑὺ σχαθχϑὺ γο 6 06118 ἂθ ΑΘΒΟΏΥΪ Ῥουβὶβ 1794 ἡ. 234 δυβ- 
ΦΘΕΡτΟΘΒ θη σψοτγάθῃ. 



14 ΕἸΝΠΕΙΤΟΝΟ. 

{πθὰ8 νοῦ. δι΄᾽Ά6ὋῸ αὐδίβομῃ ὅὅασθ Καηπίθ Ῥυοχιθίμθαβ 818 υϑίπμθὴ 
Ναϊαγρσοίί, 815 γϑυθῃσαηρσβυ γα σθ πα γϑυθ γέθη βθΘΒΥΘΙ ἤθη 
Καϊδαγσούδ; ἴῃ ἀογ Ηδβι οαἴβομθη, Ὀδαθυ] 16 - οἰ ΕΊβομθη Αὐ αββαπρ 
ἀε8 Μγίμυβ, ἀδὺ αἴθ Κα] δἷβ οἷπθ τοῦ ἀογ (ἀοὐἐ μοι θαύ- 
Ζυοῖθπαθ Μδομὲ θυβοθϊθη, παίζθ Ῥχγοιηθίμθιβ αἷβ νογέχγοίου ἀοὺ 
Μοηβομ μοῦ ἀθη ΟἸμαγακίθυ οἷπθβ σού]!οβοη Επηρῦγουβ, ὑ ] ΟὮ ΟΥ 
αἴθ Οοὐξμοιῦ σὰπὶ ον! ἀοὺ Μοηβοιθη γουκιγαί, ἀν Δ ΌΘΥ 
ἀον Μϑηβομμοιῦ σορ ἀοΥ (ἀοϊιμοὶῦ Ππαγέθ ϑέγσγαϊθ χα θ ῦ. ΑΒΟΏΎ]Ο8 
ἀπέθυ μδ ἢ 68, Ὀ6146 ϑασθη σὰ υϑγθὶ σθη, Βοὶ ἴῃ πὶ ἰϑὺ Ῥσομηθ- 
Ππθὰ85 σζαθγβὺ ἀ6γὺ σού θη] 66, 1η 56] θβύρ Πσοῦ Ὁ θουμθθυης; 
(αὐϑαδία) ἰγοίσζεπάθ ΕἸ ΡΌΓΟΥ, ἀθὺ 2 ἄθη Νθπβομθη ζΖὰ 
Νυΐχ, ΔΌΣ. ἄθῃ δέξου χὰ Τγαΐξ ὑπᾶὰ νιάον Ποὺ ἀ16 ΥΥ̓ εἰ - 
ΟΥἀπαπρ βιῦγὺ, ὑπὰ σιγὰ δὰ Εἰπᾶὰθ ἀδθὺ σοἰἐγογβόπηΐθ ὑπὰ 1ἢ 
ἄθπ ΠΌΒΙΠΘὮΣ 1ΠΠΔ ΔΗ Υ ΘΒΘΉΘ ἢ Απλΐθ ἀοΥ τη ΒΟ] ΙΘ ἤθη Κα] [ῸΥ 
ΒΟΟΒδηρθβθμθμθ οὐ (οἷπ οὐ Καππ ΟΥ̓ ποπὺ ογβῦ σψθσάθῃ: 
ἀδ8 ᾿ἰδὺ δύ Ὀ61 βοῆγίοβ σοῦ Απΐαησ 8η). Ααΐ ἈΠΗ] Ομ 6 ὙΥ̓ οῖ86 
τιγὰ ἴῃ ἄθιη ομ] υἰβουϊζοκ ἀογ Ογθβύϊθ, ἄθῃ Εἰαυηθηϊ θη, 16 
ἈΠΟ ]ογθ Αὐΐίαββαηρ ἀΟΥ ΕἸΓΙΠΥΘΩ τὰ ΟἀΟΥ ΠυχηδηθΥθῃ αὐ] ΒΟ 6 ἢ 
Αὐΐίαδββυπρ ἀον μη θηϊ θη νου κὶᾶγιὺ. Ὑ  υβομίθάθμθ ΕἸθηθηΐθ 
πὰ Μοίϊγο ἀογ Ηθϑιοάϊβοῆθη ϑὅασθ Κοππΐθ Αϑοῦγ]οβ πιο Ὀ6- 
παΐχοη: ἀον Βαοίγυρ Ὀ61Ὶ ἀθν Τϑ]αηρ 468 Ορίθυβυϊθγθθ, ἀϊ6 Β6- 
βίγαίαπο ἀ6ΥΓ Μθηβομθη ἀυχο ἀ16 ϑοπάσηρ 465 Ὑνθιθ685, ἀ16 
ΕγαΙΟὔππρ' οἰπ65 Βυαάουβ ΕἸΡΙ τα θέ μθυ5 ἴ8]] 6 τσσορ. [)6η ΑΒΟΠΥ]ΟΒ 
Κοππίθ 416 Ηδϑιοάϊβοῃο ΕΚ ἄσαηρ, ττῖθ ἀἀ5 {706] ἴῃ ἀἰθ ΥΥ οὐ σϑ- 
Κοιαπιθη, ῃἰοηῦ Ὀοίγθάϊσθη: ποῦ Βοπαύσαπρ ἀ6Υ ἨδΒΙΟαΙ ΒΟ θη 
ὑὐθου!θέθσαπσ σοι ἀογ Αὐξοιπαπάθγίο!σθ ἀοὺ γϑυβοιθάθηθη Ζοϊ- 
ΔΙῸ πα ΜΘΗΒΟΠμΘησΘβο]θοέου πσυτάθ αἴθ Ἠουκυη ἀ685 {7065 
γῸ0Π Ζθυβ υπὰ ἄθηὴ δπάθγθῃ (ἀδέζουηῃ σγουποὶπὺ πα οἷπθ Εγ- 
ΚΙᾶγυαπρ σοβαοῃῦ, πϑὶοῃθ αἰ ὕπνο] Κοιησηθη μοῦ ἀ6Ὶ τη θη 80}- 
Πποῆθη Ναΐαῦ τηϊ ἀογ ὙοἸἸ Κοιμθη μοῦ ἀν ΥΥ̓ οἰ γορίθγαησ ἀ68 
ἄραβ ἴῃ ἘΠΗΚΙαπσ Ὀγαομέθ: ζθα8 νυ ]]θ, 80 ἀδοιιίθ 81088 Αβϑοῆγ- 
Ιοϑ, Ὀδθῖπι Απέγιθ Βϑῖ που Πρ Θγαησ ΠΟ ἢ ΑΘΓ τγϑίβθη ἀπά νο]]- 
Κοιηηθπθη Οτάπμαηρ ἀοΥ ὙΥ̓οῦ δὴ αἴθ ὅθι] ἀθ8θ δὰ δἰίθυ 
ζΖοιὺ βίδιηηθπμάθη ὑπὰ ἴῃ θη ἀηθονυγαίβίθη, ὈΪ]δάθῃ Ζαδίαπάθ 
ἀν αἰύθῃ Ζεοιὺ ἕουιγθσθυθγθπάθη Μηδ θη  βο] θομἐθβ θἷἢ ΠΘΌΘΒ, 
γΟἸ] ΚΟΙΠΊΠΘΠ65 (ὐθβο θοῦ ὩΔΟῊ ΒΘΙΠΘΥ Ασὺ βϑίζθῃ; δ΄ ψ  ]θ 
ἡϊομὺ ἀϊθ Μϑηῃβομμοὶῦ σϑυθ ρθη ἂὰ8 ΕΠβουβαομῦ οὐοὺ Ηδίξ, 
ΒΟΠΟΘΙῚ ΠῸΓ (88 ζΖϑιύνγθι! σο ΜΟΗΒΟΠΘησ βο θοῦ 10 ὙΘΙΒΘΥ 
Εὔγβουρθ [γ ἀὰβ ὅὕδηζθ. 6. Κυγζϑιομύσο ΕἸΥΒΟΥΘΟΥ [ν ἀδ5 
ΑἙΡΘΗΌΠΟΚΊΙΟΙΘ. ὑπὰ ἘΠΏΖ6]π6 ἐγαὺ ἄθῃ ΡΊαπθ ἀθ5 ζΖθιβ θηΐ- 
σοσθῃ ὑπὰ ψυγὰθ ΦυΥᾺΥ ἀοΥ Βούΐου ἀθ5 ἀθυμηδι σοι Μοηβομθη- 
σΘΒΟΠΒ]ΘομίοΒ (τ|6ὸ ἴῃ ΘΙΠΘΓ δἃπάθσοη Ὑοπασησ Ἃ6Γ ὥαρθ ἀδὺ 
ΒΟΥ ἀοΥ Μϑηβομθη), ἈΡΘΥ δ ἢ ἀοὺ ΕΓΔ ’ΘῚ ἀ6Υ τη ῃΒΟἢ- 
Ππομθη ὕπνο] Κομηπηθπμοὶἑ, πσϑίομθ ἀασοῖ βοῖπθ ΥΥ Ομ] ἐμ αΐθη ἀπά 
Ὑ  γάϊθηβῦθ ἀπὶ 616 ΜομΒο μοὶ ποὺ δαΐσομοθθη πϑγάθη Κοπηΐθ 

ΕἸΝΒΕΙΤΌΝΑ. 

(γρ!. δ40 {).) Ῥύυχορ ἀθη ΥΙἀογβίαπᾷ ἀθβ Ῥχοπιθίμθαβ μα 
ἀἴ6Θ Μϑηβομμοιῦ ἀθη ΑΠΒΡΥΆΘΝ δυΐ ἀϊθ σαΐα ΑὈβιομὺ ἀθ8 Ζϑυβ 
γΟΥΙγΚύ: 68. ὈΪ]οθὺ Ὀθὶμη αἰέθῃ, ῬῬυχοῃιθίμθιβ 8ΌΘΥ, δύ ΠῸΓ 
ἀαγοι ὕὐουρυ δ τη ἀϊθ Βθομύθ ἀθὺ δέξου ἄθῃ Μϑηρθὶῃ ἀ68 
Του θθβύθμθπάθη Μθηβομ θη βο] ον ίθβ πϑομθ] ἤθη Καπη, πῖγά 
ΓΌΥ βθῖῃηθ Αὐἰθηπαηρ ἀπὰ Ββοῖὶπ ηγθοιὺ ματὺ σοχομεϊσί. ΠοΥ 
ΠΙομέου πα οἷπμθ τηβ πη] η6 Ὑ  υβίδπἀθββδοιθ οἰ ποὺ ὑγϑὶ ΠΟΘ ἢ 
ΟΠ] ββαομθ σορσθη ογρϑβίθ]ῦ: δυΐ ἀδὺ οἰπθη ϑοῖδθ βέθῃ ἀθὺ 
ϑτοίβθο, σον! ῦρθ, νγοιδυββομδαθηάθ, Ὀησθοῃὺ το κι Ομ  5108 
βίσαΐϊοπαθ ὑπὰ ΠΟ γΘ ἄυγο [μοἀ“ς (πάϑει μάϑος Ασ. 111) 
ϑοθοπάθ ρηΚῸΥ 6 ΥΥοῦ, ἄθββθθ Αὐρθ διῇ ἀδ5 ΑἸ] σϑιηθὶηθ, 
Ἰοὺ δυΐ ἀΔ8 ΕΠΠΖ61Πη6 σουομὐθὺ ἰϑὺ: δα ἀθὺ δηάθγθη ϑϑὶἐθ 
ἀΘΥ ΘΙ ἀΘ ΒΟ ΔΕ] 106, ἴῃ ἀἰδαμ βομου 56] ὑβύσ ΘΙ Πρ κοῦ ἀπὰ Μαί8- 
Ἰοβὶρκοὶῦ 8190} ἀθθυμθθθμᾶθ, πο τ] Κἄν ΠΟ μον Νοίσαπρ Οΐδ8 
ὑπαθηάθ, ἀυγο}} βοῖπθ ὙΥ ΟὨ] ἐμαύθη ἀυγὰῦ Γἰθῦθ σου ππθπάθ, ἃθ6Γ 
Ποὺ ἄἀθη Πομθη ογβίαμα θέ θάϊσομάθ Ῥσχοπιθύπθαβ. 5ὸ πίτάὰ 
Ῥγοσηθί 608 οἷ ἢ ὑγαρΊΒοΒου ΟΠ γα κίον, ἀθὺ ἀυγ ἢ βθῖμθ ΝΙθηβομθη- 
Π|6 06, Βοῖὶπθ Τηδίθη ἀπὰ ἄἀθη βέασκυηαῦ βοίπθβ Πυ]άθηβ στοίβ 
Πα ΘΥ̓ΒΑΌΘη ᾿ἰδύ ὑπ ὉΏΒΘΥ Τμΐθγθββθ ὑπὰ ὉΠΒΘΥΘ ϑ'υρδίῖθη 
ἸΠ ΑὨΒΡΥΌΟΝ Πἰϊπηπιῦ, ΔΌΘΥ ἰηΐοϊὶρθ ἀἄθὺ ΕΠ πβοὶ δἰ ρΊτοὶ βοῖπθβ 
ΘΟ ΓΘ ΌΘη8 ὑπ ἀοΥ Μαί[β]οβισίκοὶς βϑίπθβ ΤμῸΠ8 βομυ]αϊρ ἰδὺ ἀπά 
ΒΟ] σῖγα, -- 6 ὈΙΟΒίου μαὺ 65 νϑιβίδπάθη, ἀΐθ Εἰπ- 
Ρύσγυμρ 465 Ῥγοπιθίμθαβ 1 πιϑβίθυ μαΐξου ΥΥ οἷβ ἀδυζαβίβ θη. 
ΘΙ πθη. αΒομδΌουη βίαπα ἀοὺ ΟἸδαῦθ δη αἴθ ὙΥΔΕσμοὶς ἀπᾷ 66- 
το  Ἰρ]κοιῦ 465 Ζθ8 ΘΌΘη80 ἔδθϑὺ νυῖθ ἴῃ πὶ 56] 8; πίομὺ ἐβυβομθη 
Ὑ1} πὰ ΚΑΠῚ Θ᾽ 56ῖπ6 ΖιϑομδΌοΥ ἀδαθτοι, ἀδίβ οσ 485 Βϑοδὲ 
Ὧ68 ζθιβ ἴῃ ἄθῃ Ηϊπέθυρταμα ἐγθίθῃ 1 8, βοπάθσῃ ἐὰν ἀϊθ ἄγα- 
πιϑὕβο 6 ΕΠ ὐΟΚ] αηρ᾽ Ἰπ θυθββίθυθῃ ἀπά ἴῃ Θραηπαηρ γουβθίζθῃ. 
ὕπά ἄοο ἰδὲ ἀϊθ Τἄυβομαηρ Κα βε]ουΊβο σογθομεξογεϊσί: ἄθπη 
οἴ πηρόγυηρ σορσθη αἷθ ρος!!! οῃη6 ὙΥ ΘΙ οσίθαπρ Καηη ΠῸΓ 
δα Κυγ2ΒΙΟ σοὶ θθγαμθη. ΚυγΖβι με ρίκοὶν ἰδὲ 65, ΘΠ 68 
Βομϑιηὐ, Ζθι8 ἢᾶ888 πὰ ποίάθ 488 Μϑηβομθηροβο] θέ, δυ, θυ 
Β6 1 Π6ῃ ὅομη θυ Κ]65 βοῃϊοκύ, ἀδυϊδ οσ ἄθη Μθηβοῆθη οἷη ΗΘ ῸΥ 
861; Κυγβιο ἰρ Κοὶὺ 18 8ὺ ἀ16 ΒΘμδπά]υπρσ ἀ6Υ ἴο 818 σγϑιβδμθ 
ὙΥΠΠΚΥ ΘΒ η6η. 

16. ῬΒυοΒο]ορΊβο 6 ἘΠ  Κ] ὰπρ ἀθν ΕΠπιρόγαμπρ' ἀπ ΔοΥ 
ὑγαρΊβομοα ϑομυϊά τῖγὰ πἰομὺ ἀσγοι 6 θη μηδ] ογθὶ, ΒΟΠ θυ ἴῃ 

ὅ ΒΙΟΒ, βοβποίάθν (θγ Ῥχγοιηθίμθιιβ ἀθβ ἄβοιυ]οβ. Πυϊβθυτρ 1889) 
Ἰηθὶπΐ, Ζθαβ ΒΘ αἴθ Μϑῃβομμοῖῦ ἰοὺ νουθ ρθη, σοι] δΌου ἀϊθ Ὑοσγίθὶ!θ 
ΘΙΠΘΥ Βὅμογθη Κυϊθαν ᾿μπθὴ σγογθηὐμϑ! θη πο] ]θη, τυϑὶ! ἀϊθβθ πἰομξ ἱπηταθὺ 
2 πη θη ΕὙϊθάθη ὑπὰ πΆΒγθη ΟἸἄοκα ἔσθ. Ἐδβ Ἰἰθρθ ἀΐϑβοιι ΡΊ8 6 
ἀθ8 Ζθαβ ϑἷπθ ἅδη] οη6 Ὑουβίθ!] ηρ σαρτυπᾶθ, τῦῖθ δῖα Βουββθδὰ γοη ἀοΥ 
ΚΟΙΟΥ 818 δἷποῦ ΑὈΚΘΩΣ σορ ἄθν Ναίυν μαΐίθ. Ὀΐθβοι Μοίπυμρ πὶᾶθι- 
ΒΡυθοθη αἴθ Κίαγθῃ οτίθ ἀιστώσας γένος τὸ πᾶν ἔχρῃξεν ἄλλο φιτῦσαι 
νέον 382, 
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αὐξῖκου ὙΥ οἶδ ἀῦσγοι δαΐίβογο ΤὨδίβδομθη, ἀαγο ἢ ἀϊθ6 ὈΘΒΟΠάθΥΘ 

Βοϑο θη μοι ἀοὺ δαυξγοίθπάθη ῬΘΥΒΟΠΘη ΖῸ, ΑΠβοπδαθσηρ σ6- 

Ὀγδοέ. Π΄ΊΘ ἱπποῦ Οδιη ἰββυϊτησηαησ οἴη θαγὺ 5100 ἴῃ ΑΘΓ 

Αὐτὸ υπᾶ Υεοῖβα, σὶθ Ργοιηθίμθυϑ γῸὺὴ 586] ηθηῚ (ὑΘ ΘΙ 1886 

Βρυϊομέ, τυῖθ σ᾽ βοῖπθ Ηοϊπυπρ δυΐ Ποιά σαηρ 468 ζΖθαβ δυ8- 

ἀγοκὲ (161, 186, ὅ20, 151, 901). τίη Ἰἰοσὺ ἀ16 ἀγαιηδ βοῃθ 

Ηδπάϊαπρσ υπὰ Βοπνορσαπρ. -- 16 Επιρόσαπρ ᾿ἰδὺ ἀϊθ Ηδηά- 

Ἰπηρ ἀμβοσοῦ Τταρόαϊθ. ΕΠ ΖγθοΚ- ὑπὰ 216}1056 ΒΗδμα]υηρ' 
ΔΌΘΙ ἰδὺ Κοῖπθ ἀγαπιδύϊβοηθ Ἠδπάϊαπρ: οἷπθ Επηρόσαηρ ΟἾ]Θ 

Ἰπποθη Ηα]ὺ, οἷη Ὀ]οῖβοβ Ηδάθσῃ οὔπθ Αὐββίοιῦ δυΐ τγροπὰ 

οἴπθῃ Εἰγο]σ ουσθοκὲ Κοὶπθ ὥρδηηαπρ πὰ ἰϑύ σογδάθ ΠΥ ἄἀθὴ 

σοὐἐοπί το σθαι Ζυβομδ ΟΣ οἷ σ] θυ γυ σου ΑΒ Ό]1ΟΚ. 1[021686 
ἴὰν ἀΐθ ἀγατηαύβομβθ Ἠδπάϊαηρ νγθβϑθηὐ!οῆθ ὥραπηῦσηρ Πδΐ 
βοθυ]οβ ἔν ἄθη ϑοῦ βϑίπου Τυαρδαάϊθ ἀυσοῦ αἴθ Ἠθγθοὶ- 
Ζθμαηῦ οἷπο8 Μγίμυβ σθυοημθη, ἀθΥΓ ὈΥΒΡΥΪΠΟΊ ΘΟ τὺ ἀθΥ 

Ρχγοιηοί μοαββασ ἴῃ Κοίου Ὑ ΥΙπάπηρ βίαπα. Εἶγ Ὀθπαὐψίθ 416 
θεοὶ Ῥιπάαν Ἰβίμια. 11 60 ποοῖὶ 'π 1πγοὺ δ] έθγθη (ἀθβϑέα! ἡ νου- 

Ἰοσοηάθ ϑὅασθ, ΤΠΘπιΐβ Πα 06, 418 Ζθιβ πὰ Ῥοβϑίάοι ἀπὶ ΓΘ 8 

ἔγοϊΐθῃ, ἄθῃ αίβοι!υῖβ ἀθ8 ομ οβαὶβ νου καπαθιὶ, ἀαΐβ ἀ16 

Μεογοβσδυςη οἴμθη ὅπ σοὈἄγΘ 50116, ἀθὺ ταϑ οὐ] Ὁ Υ 418. 561Π 
γαΐου βοὶηῃ ὑπᾶά, Θηη Ζθαβ ΟὗοΥ Ῥοβϑίάοῃ 510} τϊῦ ἸὮΥ ΥΘΓ- 

Ὀἰπάθ, οἷπ αἴ βομνίηροη σγογὰθ σθυν! ἰρσ Υ 8158. ΥΥ οὐζου- 
βίγδῃ}] υπὰ Ὀτοίζαοικ (τγο]. σὰ 924). Αβοῦγ]οβ |1οῖ5 ἀ16 Βε- 
φθμαησ ἀον ϑασο δαΐ Ῥοβϑίάοῃ ἴδ!]θη, Ἰοσίθ αἴθ ππὰθ ᾿θηθΥ 
ΘΟΒΙΟ ΚΒ ΙΒ θϑυϊασηθησ, συ] 0 ῃ6 ἀοΥ Ομ] Κβαϊ βου ᾿ΓΘΠ}18 Ζὰ- 
Κουημιξ, ἄθπι Ῥγοτηθῦμθυβ 61) ἀπὰ τηδομέθ σὰ ἄθι ἄνγθοκθ 

ἄθῃ ϑόμη ἄἀθγ ΚΙγυιθπθ σὰμι ὅθ ηθ ἀοΥ ΤΉ Θμ}18. 5) )1Ὶ6 Κυπάθ 
ἀϊ6565 ΟἿ μθἰ 5865 ---- ἀθη νγᾶὰ8 ὈΣΒΡΥ ΠΟ] ΟΙ σοὶ σθ ΒΘΙῚ 1086 
ΟΠ θασαπρ τὰν, πιαίβίο ἐγ ἀθη ἀγαυηδίϊβομθη θυ 818 
ΔΌΒΙ Ομ ΠἸΟἢ συγ Κρ ομαἸΐθηθθ θη 8 σϑαθαϊοὺ υγϑγάθῃ --- θ6- 
παὐχίθ ἀθν ΠΙοΘ ον 158 ΗΘ 06] ἀδθὺ ἀγδιηδίβοῃθη Εἰηὐ] κί υηρ, 
ἄρον ἔογυρεοβούζίθη Ε' δἰ πάβομαῖν ἀπὰ ἀδὺ θμα] ]οθη Ὑ ογβόπαηρ. 
Πὲ5 Οδμθὶμηπὶβ σπαΐβίθ υὐὺ Οἷποῦ Οοίδῃγ, σϑοθῆθ αἀἷθ ἨργΥ- 
Βοιαῖε ἀθθ Ζθὺβ Ὀθάγσομῃθ. Ἠ1θθ6 Οθίδῃν τπὰϊβ ᾿ἤσθη αταπά 
ΒΔΌΘΗ, απ γᾶν Ὀδὶ ἄθπὶ ΟἸΔα θη ἂῃ αἷθ οσίσο Ηδυυβομαῖν 
ἀθ5 Ζθιὰβ οἴπθὴ ατὐυμα, σθ] ΠΥ ὩῸΣ γον ἀθουρθμθηάθ (ἐοἰἑαηρ 
μαὺ πὰ πχαϊοὐχὺ 510}. 815 πίοι ϊσ μογαιββίθ!!ὲ, 80 ἀαίβ ἀ16 (16- 
[ἢν 5] υδὺ Ὀθάθαϊαμρβιοβ τὶσγὰ. ἘΠῚ Βοίομου αταπά Ὀοὺ 5160} 
ἄθτῃ Ποὺ ἴῃ ἄθπι ὙΥἀογβέγοὶϊν ἀθν Ῥβιομέθη Ὀθὶ ἄθπὶ αν ζθ 

Ἔ Αρο]οὰ. ΠΙ 18, ὅ, 3 ἔνιοι (ἃ. ἱ. Αβομυ]οβ) δέ φασι, Διὸς ὁρμῶν- 
τος ἐπὶ τὴν ταύτης (Θέτιδος) συνουσίαν εἰρηκέναι Προμηϑέα τὸν ἐκ 
ταύτης αὐτῷ γεννηϑέντα οὐρανοῦ δυναστεύσειν. 

ἘῈ) 16 γογθιπμάσηρσ ἀον 6 πὰ ἀθυ Τ᾽ Θυαΐβ χὰ ἰθὺ θἰηχίσθη (ἰοὐΐ- 
μοιὺ ἀ6- ΤΉΘιΪβΒ (σὰ 210) σοβία ἑοῦ Ἰοϊοῦ, ἄθη Τιτὰν Προμηϑεύς τύχῃ 
ΘΟ ἀογ ΤΉΘΙΪΒ σὰ τηδόθθη, ἀα αἰ Τιξδηθη 8418 ϑὅμηθ ἀθν αδδ σαϊύθη. 

ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑ. Ἐ1 

(95 Κύοῆοβ. Πδὺ ϑυγ ἀδὺ σοῆθῃ Ναΐξαγρθυγαὶῦ ἀιτοι ἀϊθ Ηδυν- 
ΒοΠ δῇ ἀθὺ Τη 6] σ θη τγᾶῦ ἀυγο ἀδϑ ΥΥ εἰ ὑροϑοϑς Ὀθβυϊπιηνδ; Ὀδὶ 
ἄθῃ Καπηρίο σορθη ἀϊ6 ΤΊ ξαποη μα Ζθὰβ 488 μόμϑγβ Βιδομὲ 
πα ΤἬΘιηϊ5, ἀἴθ Υ ουἐγθίθυϊ πὶ ἨΘΙΠΙΡῸΥ ϑαύζαμῃρ' Πα ΘΥΙΡῸΥ ΤΕ 
οΥαἀπυηρ,, βίδηα δαΐ βοίπου βθιίθ. Α]5 ΥΥ οἰ ὑγοσθηὺ θυ 1 6 Ζθα5 
Ὀ6] ἀν ΝΙθάθυνσουίαπρ ἀον ΤΙ απθηρθνγαὶ ἡ ἀϊθ Ὠὔμογ ῬΗϊομῇ: 
1 ῬΘΥΒΌΠΠΙΘΠΘΥ ὙΥ̓ ΙΒ ἈΡῸΓ γϑυ]θέζέθ Ζθὰβ ἀΐθ Ριθίβξ, 4α δα 
θυ αΐου ὙὙΔΓ, ἀθπὶ ζθυβ αθναὶῦ δηξμαη πγαΐσέο υϑὰ αἴθ 
Ρτούδυ Βθρθη αἴθ ΕἸ ΘΠ γᾶν οἷπθ ἀθὺ ἢ ]Πρβέθῃ δαἰξαμρθη 
[γ ἄθγθη Βθορδομέυμπρ' ἀϊθ ΕἸ γθη δὰ ἀδ8 ΒΟΥ Βδῃηδύθ ὙΓΒΟΘΗ. 
θη. ἢ Αἡ ἀϊθ γου]ούσζαμηρ ἀθὺ Ῥιθδὺ ουϊππθυη ἀἱθ ΕἸ ΠΥΘη 
Εαιη, 641 τηϊῦ ἄθῃ Ὑγογίθη: 61 56] υ8ὲ (ἀθι5) μαΐ βϑίπθῃ αἱ ἔθη 
Ὑαὔθυ Κυομοβ ἴῃ ΕΘ886]η) ρσοϊορές, 850. Βαβίθίβ δῃ ζθαβ ἷηβ 
ΒΒ], ἀἶθ Γ΄ ἄθῃ Μοίγοπ ἀπά ἘσΙη θη Βομα]ἀθίθ (5. 516 
τη1ὖῦ ΑἸΠΊΘγΚ. ἀπά 910 8), υπὰ 41165 ΒοΒα]άἶσθ τηα!8 ἀπέοι- 
θθμθη. [ΓΟ ἀἴ688 βομυ]ὰ τὰν 180 ἀϊθ Θδίδῃνυ βοοτάπαρι 
γγ 66 ἀθὺ Ηθυυβομαῖ 4685 Ζθὰβ ἀγομέθ: ΔΌΘΥ ἀἶθ8θ βου γγαΣ 
ἸΏ ΠΟΘ ΒόΒΘΥΟΥ Υθῖβθ οἷῃ Ὀπβομυϊὰ 415 ἀΐθ Θομυ]α ἀθε 
Ογθβίθβ ὑγθρθη ἀ65 Μαυῤίθυμηογάθθ, πᾷ βἰθ ταῦ Ἰϑιομέ ΒΔΓ 
ἄθπη Εἰ Θββθ]ἢ Ἰζα μη τηδὴ ᾿ὅβθη: ἀν σιθθῦ 65 Ηβι]υηρ απὰ 
ῬΆΥ ΤΠΒΠΟΠ6Θ5 ΜΙδ6Ὶ ἀθὺ Βοίγθιπηρ" οπέσορποὶ ΑΡΟ]]ομ ἄθῃ 
Εση θη Εὰπῃ, 640. Ζθαβ μαὺ ἀϊθ Βαπάβ σο]δβύ, μαῦ 510} ταἱὸ 
ΚΥΌΠΟΒ γΘΥβμηῦ ὑπὰ 50 ᾿θάθῃ ϑ'οηῃθίη ἀδὺ ϑομα] ἃ γοη βίοῃ 98- 
ΠΟΙΏΠΘη. ΒΘ] βθίπϑι Κυγζβι οἰ σθη Βοαγίθι!απρ' μαῦ Δ ἢ ΠΟΥ ὙΙΘᾺΘΥ ΡΥΟ θύῃ θιιβ οἷηθ Ζοὶδ ἰδὴρ ἄθη ϑοῃθίῃ ἐν βἱδῆν ΘΌΘΗ ΠΙΘΥΪ π] 5. Θ᾽ 510} ἃπὶ Εἰπ46 οἰπθβ Βθββθύῃ δ᾽ βῆσθῃ Ἰαββθῃ. -- 
Μδῃ διαί ἄθῃ ζυγοῖς ὑπβοῦοσ Τιαρσδαϊθ ἴῃ οἶμον Βπένοἰδαην; 
απὰ ϑαίοταηρ; ἀθ8 Ζθὰβ ἥπάθῃ σο]]θη (Πίββθῃ Οδβδυ), ἰὼ ΟἶΠΘΥ ΑἸ ΠΘθαηρ ἀθ5 Οθρθηβαῦζθα συγίβομθη θα ἀηᾷ Μοΐτα 
(γ6]. δ1 1.) ἀπὰ δἰ ποὺ Υ δυγο ]Ἰκουηηπαηρ 465 Ζθαβ ἀσγο γδι- ΘΙΒΙΘΌΠΡ᾽ πηι ἀοΥ Μοῖγα, ἀθπὶ ΤΠ ΘΟ ἀθὺ θυγί ρθη ΥΥ οἰ ἐροβϑίζθ (ΚροΚ) ΟὝΘΥ ἴῃ ϑίμθὺ ὕΠπηνγδμἀ]αηρ 465 Ζθαβ ἰῃ ἄοὺ Ὑγοῖϑθ, ἀαΐς, ᾿πάθπη Ζθαϑ τηϊὺ ἄθηὶ βοῆπθ ἀδυ ΤΉ ΘμΪβ, 468 Ὀτροβθέζοϑ ΠΝ νεγέγαρ Κοιηπηῦ, 58:0} ἀΐθβοβ Θθδοὶζ 5 ρ8ὲ πηὶϊξ ἴῃ πη γογοίηϊρε ἀηὦ 80 Ζθιβ δ.8 δἰπθὴὶ ὈΠνυθυδ ἢ νγουἐ Π]οῃ θη ΘΙ Πθυγη, ἀθΥ ἀαγοι αἰθυσα!] σὰν Ηθυγβομαί Θοἰδηρὺ ἰδύ, οἷῃ ἀδὺ θυίβϑη Μοίτα Καμαϊροῦ μὰ πδο ἢ ἀδὺ 5: ἘΠ] ΘΟ ἤθη ΟΥἀηυμηρ᾽ ΥΘΡΊ ΘΓ ΠΟΥ τγϑίϑου ΘΘΥΘΟύο ἀπὰ Κοίμθι Οἰθίδην ἀθ5 ϑέαγζοβ ΤΊ ΗΓ ἀπ ο ΠΘρθπάου ΠΘΏΚΘΟΥ ἀον ΥΥο]ἐ πῖγὰ (ΥΥ 6] ο κου). Αδὺ ἀΐθ Εἰπύνιοκ]υηρ ἃ 68 άθαβ ιϑῦ ΠῈΣ Θομ θη; ἀϊθ ΜΙ ἀθυαηρ' βοίπου Ηθυγβομαΐξ ἀπὰ βς γΘΥΒΌΠὨ]ΠΙΟΠ ΘΓ Θ ἰπτημηθπρ' ἰδὺ ποῦ (θὲ ΕΟ]; ἀθν ἀταπια ἰβοῆθη Ηδμα]πηρ,, βοπάθγη Ἰἰθοὺ δαΐβουῃα] (68 Ὀγϑτηδβ: (8 8] θηῖρθ ̓

 

τς 

) Υ̓41. ϑΌρΡρ!. 101 τὸ γὰρ τεκόντων σέ “ "3. 2 
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“ίκας γέγραπται μεγιστοτέμου. βας τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑεσμίοις 

ΑΑΒΟΒΥΤΟΣ, Ῥχοιηθίμθυβ. 8, Απῆ. μος 
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νὰ τὰᾶη ἔϊγ οἷη Ζθίομθη ἄθὺ Εἰηὐζυγθίαηρ Ζυυβομθη ΖΒ ἀπά 

ἄεν Μοῖτα σϑβαϊέθῃ μαὺ, δηθμϑ!ῦ πἱοθὐβ νον αἰ8. ἄθῃ ὙΝΊάοΥ- 

βέγοὶξ οἷποὺ μόμοσθπ πᾶ δἰμθσ ηἰθάθγθη Ῥῆϊομὺ; ἀοὺ ὅομθ1η 

οἷποῦ ϑομυϊὰ ἀθ8 Ζθυὰβ ἰϑὺ ἄθῆι ΠΙομίου Ὁκοποιβομθ8 ΜΙδοὶ 

υπὰ ἀϊοπὲ ἴππὶ σεογαᾶθ, πὶ βαιηὺ Ῥγοπιθί!ιθαβ 8116  εἱὺ ζὰ 

ἀθογζοῦσθη, ἀαβ ζθυβ γοὰ ΑὨΡΘΡΊΠΠ ἋΘΥ τγθῖβθ ὑπα σογθομΐθ, 

ΘΠΠ ΔΌΘΙ βέγθηρθ ὑπ σονγα]υϊρθ ΥΥ ΘἸ ΡΠ ΘΥΎΒΟΠΘΥ σθυγθβθη δύ; 

Κοππίθ ἀοοῖ δυοὴ ἀδθσ ἴτοιημιθ Πού ἀπτηόρ]οι σἸ]δαΌΘη, 

ἀαῖ5 ἀδγ μδομβίθ Οοὐἱὺ φαθγϑὺ δἷπ ὑπγο]]κοιηπιθη88 ΥΥ̓ Θβθὴ 96- 

Θβθη υπὰ οτϑὺ ἀυγοι ἰγροπάνθιομθ ΕΠ ΚαΠσθη 6, Κ6- 

τϑομίθ μὰ πϑίβα ΥΥ οἰἐγοσοπὺ σονογάθη 861} ὙΥΟὨ] βιπὰ σοῃ 

ἄθῃ Θδίϊοτπ ἀϊθ οἰπθη υ οὶ κοιατηθμθῦ 88 ἀΐθ δμάθγθη; 8 ΌΘΥ αἷθ 

γογβίθὰηρ γοῃ οἶποῖ βοθυ]θ πὰ ΕἸΖΙΘμαπρ 468 8 ἀθγ ριΐΖθ 

οἰθμβθπάθη Θοίδοβ Καππ 68 πίοιὺ σθῦθῃ. δὶθ ζδῆζθ ἀγδιηᾶ- 

ἰἰβομθ Εἰπ ποκα μαὺ ἴῆγοη Θορσοπβίαμπα ὑπὰ ἸΠΥ Ζ16] ἃπ ἄθπὶ 

ΟΠμαγακίο ἀθβ Ῥσοιπθίμθυβ: δῃ ἴμπὶ ψὶγὰ σοζοῖσί, ἀαίβ 1646 

Επηρόταπρσ, βορθη ζθι8 οἷπθ ὙΘΥΚΟΠΠΌ Πρ ΒΘΙΠΘΓ γγοίβοη ΑὉ- 

ϑομΐοι βθὶ, ἀδίβ Ἰθριομα βομαϊά, ἀΐθ τηδὴ ἴπ πὶ 8παΙομΐθ απὰ 

δηρθαϊομέθυ μα θ6, δι  ΚυγΖβιομ ρῈΥ ἀπά Ὀδβ σον Βοαγίθι! αηρ 

ὈΘΓΌΝ6, ἀαἴβ ἃυο ἀογ νϑυ]οοκθηάβίθ υπὰ γου γοπάβίθ ϑο ΒΘ Ὶ ἢ 

ἀθρ5 Βϑομέθβ ἀος Επιρότυμσ αἷ8 Τυὺρ υπὰ Τϑυβομαηρ 510} 

μογϑυββέθ!θ, Κατ ἀαΐβ στοὰ ζΖθυβ ρε]ύθ, νὰ ἀἴθ Τδο ὕθυ ἀ68 

Παπδοβ, ἀϊθ Νοβκουητηθῃ ἀδὺ [ο, γ0ὴ 1ῃ πὶ ΒΙΠΘΘΗ ϑαρρ!]. 86 1ἴ: 

»Π65 Ζθὰβ Τυδομύθη ᾿ἰϑὺ πίομὺ Ἰοὺ χὰ ΘΥΪΆΒΒΘΗ. θη ἀσκοὶ 

ΦΙΘμθη ἀδμὶπ ἀπ βομαϊίθπυμ μα }}} ἀϊθ Ρίαάἀθ βϑῖποὺ θάδῃκθῃ, 

ἀπφυρϑηρ] ο ἄθπὶ ἔουβομβθπάθῃ Β]1οῖ. ϑιομον ἐὺ απὰ πιοιΐ 

διῇ ἄδη Βὔοκθη, νγαβ ἱπὶ Ἠδυρίθ 468 Ζθυβ Ζυγ Υ ΟἸ]θπάθηρ σοΥ 

ΑἸΙοσυγοσθ ἰγαὰμ, δο ἴῃ ἀογ Ὠυπκοὶ μοὶ γὸμ Ναοδὲ υπὰ [μ61α, 

Ἰδαομβέθε οὐ μ6}] ἄθῃ βιθυ!ομθα Οθβο]θομίθση. ΕἾ βυΐγχί 

Ηἰπδὺ νοπὶ Τασῦδα ἴμγοῦ Ηοδηαησθη ἀἷθ ἔγθυθιπάθη ΜΘηΒΟΠΘΩ, 

ΟἾπθ Ζὰ Θοναὶ υπὰ Καμρῇ τὰ τὔβίθη; 8168 ροὐν !ομθ μὰ η 

ἰδὲ τ μϑὶοβ: Βοοῖ οὔϑη ἐμγοπομὰ τηϑομῦ 68 ἀ88 ϑίππθη βοίΐοσὺ 

ΔΓ Τμδὶ, Οἴπθ σὰ τϑυϊαββθι ἄθη ρϑυγθὶ πύθῃ Θ᾽." 

Πῖοθο [ἷἄθο μαὶ ἀθγ Πιομίου ἴῃ φυγθὶ νυ θαπάθμθῃ ὨγΘΏΊΘῺ 

ἀυγομσοία τέ, θὰ Προμηϑεὺς δεσμώτης υπὰ Προμηϑεὺς λυό- 

μένος. δῖ δυΐίβοτοι Ζθυρηῖββθ ἀα αν, ἀδίβ ἀθὺ 11ρ. λυόμενος 

ὉΒτα ἐᾶν δὰ ἀθπ σϑίθββοι θη ἔο]σέθ, πᾶ τη οἷ ἀον Βθιμθυ Κυηρθῃ 

ἀθ8 ϑομοϊαβίοπ κὰ 511 οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοίραται. ἐν 

γὰρ τῷ ἑξῆς δράματι λύεται ὃ παρεμφαίνει Αἰσχύλος υπὰ ζὰ 

22 τῷ ἕξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους, Κύπηθῃ ὙΪΓ 

Ἰοϊοιῦ οπὐγαΐθη, θγγὸ ἱπποῦθ ατἄπάθ Ἰθάθη ζνγ 618] ἀυΒβοΒ 1686}. 

Εἰβ ἔγασὶ βῖον. ποῦ, ὑθίομ68 ἀὰβ ἀγι ἐθ ϑύοκ ἀθν ᾿ΤΎΠ]ΟρΡΊΘ ρθ- 

686 η ἰβίέ. Πὲ8 δἱρῃμαθθίίβομθ Ὑογζθίομηἷβ ἀν ΑΒΟΗΥ]θίβο θη 

Ὀγϑιηθη ἰῃ ἀον Μοαϊοοίβομθη Ηδπάβοιγι ὁ ψᾷμ]ῦ αὐΐ: Προμη- 

ϑεὺς δεσμώτης Προμηϑεὺς πυρφόρος Προμηϑεὺς λυόμενος. 
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Μη πὔγαάθ ῃἱομῦ φυγϑὶ θη, ἀαίβ ἀαηῖξ ἀἱ Ϊ 1Οἢ Σ ἃγηῦ 616 ἀγοὶ βιΐοκα ἃ 
Ῥχοιηθυ θαβέυ]ορΘ δΏΡΘΡΘΌΘΩ 8610η, ὙΘΠΠ ὙἹΓ ἰοὺ πε βαρ 
ἀαΙ8. ζὰ ἀοΥ ΤῊ]ορὶθ Φινεὺς Πέρσαι Γλαῦχος ἀδ5 Βα γάτα πιὰ 
Προμηϑεύς σομότῃ Παῦ, δὰ8 ὑγϑίοῃθ ; μ 
αηὰ 2017) ΑΥΤΟΝ οἰπᾶ: Ὁ Σνο ΥΜΒ ΓΝ 

λινᾶ δὲ πίσσα κὠμολίνου μακροὶ τόνοι 
Ἢ τράγος γένειον ἄρα πενϑήσεις σύ γε. 

ὉΠ ΔΌΘΥ σιγὰ Ὀθὶ Ῥο]]ὺχ ΙΧ 1566 υπὰ Χ ἱ ὲ 
πυρκχαεύς οὐ Πηὐ. [)Δ ἀθνὺ ΤΊ] πὰ ἀρ δίλαλ ἴοι 
[ἂν ἀ88 δαὐγγαγαμημδ, ἴῃ ἡγΘ] μοι ἀθὺ ϑαύυυ Ζὰ ἄθῃ δησοζίπαάρέθῃ 
Βϑαθτομοα 'π ἔγθυάίσον {ὐθουγαβομαην ΠΟΥ δ δ]ὲ Ὧπι 685 Ζὰ 
ἐτχόμδ ρος 21 ὈΠΙΔΥΠΊΘΏ, Πα 510} ἀδθθὶ ἄθῃ Βατὲ γϑύβθηρὺ 
( αὖ, ΜΟΥ. Ρ. 86 ΕἾ), 8ὸ ἰβδὺ Κοὶῃ ΘΟστα μά γουμβαπμάρη (80 ἢ ἀδν 
ογπιαξαηρ; γῸ} (δηΐου που. Ἰθοί. Υ11 91, ΥΩ]. Οδβδα θομὰΒ ἀθ 

ΒαῦΎΥ. ΟὙΔΘΟΟΥαΠΙ ΡΟΘϑὶ ρ. 127), ἄθῃ ΤΊ] πυρκαξύς ὩῸΥ 85 
Θ'ΠΘ ΔΠΔΘΥΘ Βοζθιομπαηρ ἐὰν πυρφόρος ἀπὰ ἀδγυμι ἄρῃ Π, 
πυρφόρος 818 δϑαίγγβρίθὶ δηζαμθμτηθη. Ὑ᾽ΘΙΠθὴΣ ἰδὲ Προ - 
ϑεὺς πυρφόρος (ἀογ Νάπηθ ἀ685 αὐῤίβομθῃ Καυϊξαγρού(ε8) - Ν 
εὐφρὶ ὑβρρς. οὐνκον ΤΊΔο] ΘΙΠΘΥ Τναρδαϊθ χὰ Ὀοίγδοῃξθη, τϑ]οοΥ 
1688 ΤῸ ἄθπ Πρ. δεσμώτης ἀπὰ λυόμενος ἀπέουβοιϊθα, γγ σϑηά 
ὄνον 8.15 Θ1η8 ΥΟὴ ΑἸΘΧΔΠαΥ ΒΘ ἢ ΘῺ Θ ται δεῖ Κϑυπ ρελλβι αὐτὰ τ: Βεζθομμαηρ 468 ΥΒΡΥ ΠΡ] ΘΝ ΒΟ] ΘΟ ἐμ ΐη πνθεῦν δοπδηπηύθη ϑαύγγάγαιηδβ Ζὰ ροϊέθῃ αὶ 56- κουγαῦι δεεύθεν βαρ ον πὰρ: γον: σ᾽ δι σ θη Τταρδαϊδη 

Ἰάρῃ, 168. ψιγὰ Ὀθβίδειρεέ ἀυγοἢ ἀθη [Ππιϑέὲαηὰ ἄθῃ ᾿πᾶπ πίοι Οἤπμ6 νοϊξοσοβ δυξ Ἕ Ἢ ἄθς Ζ0δ}}ς ὈΠΏροη ἀατῆ, ἀαῖβ νὰβ δυβάγοκ οὴ πὸ ψ' ἢν κε κοῦ πυνεευύς οποσὺ πῖγὰ (488 γουῇοῦ κρονΒς κ,οδδν τεῖος. οςςς ον ευμμῶς ὅκου ἃ μον μεν δησθηδιῦ, ἀαρθρθη ἀΐδ σ] βίοι ἶ ; ΓΟμάθη ΝΔΟΠΤΙΟηΐθη ΡΟΥ ἄθῃ Προμηϑεὺὶ πυρφόρος δυΐ οἷπθο Τταρδαάϊθ Πϊηνγοθὶβθ ἮὟ γὐλέδῳς ρος ΡΥοιηΘὑ μθαβέυ]ορὶθ δὰβ ἄρῃ ἀγοὶ ϑέὔοκοη. Π «τηδιυ σῆς 
) ι ι . δεσμώ 

ονονοι Πρ. πυρφόρος Ὀοϑίδηάθη μαΐ, 50 ἑταρί παληὰ βγενα πρρβ Ἢ πϑεσῦοοε ἀὰβ Απΐδηρβ- οὐϑὺ ἀα5 Εἰπάϑεζοκ ἀν : οβ ἧς "αοὺ μαύ. [88 δγβίθσ ηἰτηπηξ ΠΊΔἢ (βοι ὙΥ δ]οκου οὐαξο τον βασι κομόντν Ἢ 818. ἄθη ΤΠ] 468 Πρ. πυρφόρος 
5. 668 ΤΑΥΡᾺΠῚ ΘΠ] ΠῚ, τὶ ἀογ ἢδὺῦ ἃ αῇ πορ ΝΣ ΝΜ [ϑΠ08, Ἃδὺ "ϑάρεονος, ὃν τ ἀσπωρρμρλδοας ἸΟΘΤῸ ἐαβς, 11 10 θομδπηΐῦ ἰβύ, 80 ἀδίβ ἀϊ6 ἀγοὶ 5 δΣ Τεπορῖο ἀθν Πθῖηθ πδοὴὶ β μα ]ά, ϑύγαΐ, Β΄ ηθ γου- 

Ὁ 16 Απβίομύ, ἀδβ θυ Προμηϑεὺς πυ πυρφόρος ὙΘΥΒΟΒίθάθῃ πὰ ουβίθυοσ οἵη ϑαΐ ἐροϑε τ05 ὅσαι δανυθοις ΥΒΡΙΘΙ, ᾿θϑἐχίθυθυ ἴῃ Τταρδάϊθ ἝἝ 1 Θ Ὶ ὙΦ ᾿ ΘΘΎΘΒΘΩ 86], δαὶ βοῆοῃ Ηθϑιηϑίθυυγβ σὰ Ροϊ]ὺχ ΙΧ οὕ 8 Ρ. 1140 8δυ8- ΒΘΒΡΙΟΟΘΉΘΗ. 

9 Ἔ 
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ἐσίθῃ. ΑἸ]θίη οἰππιαὶ Καμππ τπᾶῃ 510}, στ] Ηδτγίαμσ Αβοι. 
ΥΥ. ΥΠ| 5. 838 Ῥομπιοσκὺ, σϑάθυ ϑομδαυρὶαῦζ ποοὰ [δ]ὲ ΘΙΠΘΥ 
ΒΟΙΟΒοη Ττασδαάϊε γογβίθι θη; ἀδηη θην] ἀοΥ Προμηϑεὺς 
δεσμώτης Κοὶπθα γοτγαιδββοίζαηρ, υἱθὶ πΠθγΓ ἰδὲ ἀδυη ἀἷθ Ἐχ- 
Ροβιύίου ἀπὰ ἀϊ6 ΕἸΣ] απ ἀθν νογϑιβ]θοθπάθῃ Βορθθη οἰ ΐθη 
γ0η ἀογ Ατί, ἀαῖβ οἷπθ γόυμθυρθμθηάθ ἰ)αγβύθ! ὰηρ ἀθ ΒΘ] ὈΘὴ 

ΒοσθὈθημθιΐθη 815 ἀϑυμϑύϊβομθ [πηι ΟΠ Κοὶῦ Θυβομϑιηὺ; μα 0 ἢ 
σἰοθὺ ἀϊθ Νοὐϊζ ἀθβ ὅο μοὶ]. ζὰὄ Ῥύόμι. 94 ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ 
τρεῖς μυριάδας φησὶ δεδέσϑαι αὐτόν --- ΘΠ πᾶ ποῦ Ζὰ 
ἄθῃι Ὀθάθη κι] οηθη Αὐβκαμετηϊ 61] στοῖ, ταῦ ΘΙ οκου ἐν τῷ 

λυομένῳ 4ὰ ΚΟΥΓΙΡΊΘΥΘΩ ΟὝΘΥ πϊῦ ἃπάθγθῃ 416 Νοὺϊ 468 ὅθο!. 
ἃ οἷμθ Ὠγόμαπηρ ἀθ5 ζθυβ ἴῃ ἀογ ΒΌΥπὶ δεδέσθαι σὲ χρή 2 

ὈΘΖίθθη οἄοθὲ δεδέσϑαι ἴῃ δεδήσεσϑαι τὰ ἅπασγῃ ἢ) --- πιοιύ 

ΠῸΓ ἄθηῃ Βομοὶβ, ἀδίβ ἀθγ Πρ. πυρφόρος οἷπο Τταρδαϊθ σϑ- 

686 η ἰβὺ, ἀὰ ἴῃ ἄθῃι ϑιαϊγγάγδιηα Προμηϑεύς πο ἀ6. ΟὈΘη 

ΔΏσΘρΘΌΘηθη [ὐ θοΥ]]Θἴθσαηρ 485 ΕΘΌΘΥ 818 θ᾽ πη σὍΠ2 ὉΠΌΘΚαημΐθ 

ΕΥΒΟΒοϊπαπρ, ἀθιηηδοῦ ἀοὺ ΕΘαΘυγαὰ Ὁ 8418 ΒΟΘΌΘ ΘΘΒΟΠΘΠΘη 
ἀαγσοβίθ!] πγὰγ, βοπάθγη ᾿δ8ὺ δαοῖ ἀθανο ΘυΚθηηθη, ἀα[β 16 

Βοβύγαΐυπρ 465 Ῥγομιθίμθαβ ἄθμ [ηΠα]ὺ 468 Πρ. πυρφόρος νογδυβ- 

σθμὺ ἀπά ἀδηὶη 815 οἷπθ Τμαίβδοιθ ἀθὺ Ὑ θυρδηρθηῇθιῦ 6Γ- 

πϑμηῤ πᾶσ. θη} μλὰΐ8 8 ἄθη Προμηϑεὺς πυρφόρος 

415 ἀ85 Θομ] υἰπδυοκ ἀθγ ΤΥ ]οσΊΘ Ὀούγδομέθη. ἢ) [1 ἀθιηβθι Ὀθη 

μιαῖβ Ργοιηθέμθαβ 815 αὐδίβομον Κα αγροίί, 8 πυρφόρος ϑεὸς 

Τιτὰν Προμηϑεύς (ϑορῃ. Ο. Κ. δ) ροίοιογῦ σγοσάθη 86]η. 
ὑπὰ ἀὰ5 Οδμπζθ Καπη εἰ ἀοὺ Εἰ πβούζαμρ ἀοΥ Προμήϑεια ἀπὰ 

465 ΕΔΟΚΟΙ νου ]δαΐοβ σθβο]οββθὴ ΠαΌΘη, 16 ἀϊθ ΟΥθβίϊθ τηϊῦ 
ἄογ ΕΠπβούζαμσ ἀθ8 Κυϊδαβ ἄἀθὺ Εἰ θη θη. 555) ὙΥῚΓ τ ίββθη 

Ἐ) Απ ἀδ8 ογβύθυθ μαὺ [.. ΒΘ 1}]1θν Β]. ἢ ἃ. θαγοι. αυτῖπδβ. [Χ 5, 148, 

δὰ ἀδ8 Ιοἰξίασθ Ηδγίυπηρ σοάδομέ. Η. Ὀδηΐζον (Ν. ΖΦ γῸ. ἢ. ῬΏΠΟΙ. 1891 

5. 1317), πϑίομου ἰὰν ἀϊθ Υ ΘΙ οΚθύβομθ Απβιομὺ οἰηύγι δ, τηθὶπῦ, ἀϊθ ΑὩ- 

σαῦθ ἀ68 ϑομο]αβέθη Κὅηπθ οἰποὺ ἢθὰθ ἀθὺ ΤΏθταΐβ θηὐπουητηθ ΒΘ]η, 
ἀϊθ ἴἤσθη ϑομη άσπθη π ] 6 ἀπὰ ἀϊθ ΠΆΘΟΣ ἀοὺ ἴῃ τη Ὀθουϊτηταΐθη ὐγαϊ- 

«οἷῦ νοτϑυββασίθ. Α18 ϑοβδυρὶαῦξ ἀθγ ΗἨδπαϊαηρ Ὀθίγδομθὺ σὺ ΘΠ, Π 08, 

απ σὰ οσθ τδομὺ δὲ ἀϊθ βϑοιυχωϊθάθ ἀθβ Ηθριβᾷβίοβ. ἴῃ ἀθὺ θυβίθῃ 

Θρθπθ βϑὺσί δὺ οἷῃ ΘΟδβρυῶοῃ 468 Ῥγοιηθίμθιβ υπὰ βϑίπου Μουΐίζον ΤΆ Θμ.18 

8ῃ, ἷπ ἄρον Μιζϑίβοθμθ ᾿8ὺ οσ Ἠθρμββίοβ, ἴῃ ἄθὺ ϑομ) υΐίββοθπθ Αὐμθηδ 
αϊιγοίθῃ. 
᾿ς 44) Βρργπαοῦ μαὺ ἀΐθβθ Απβίοῦ ΒΚ. Ὑ ϑβῦρμδαὶ, Ρυοϊθρομηθμα ζΖὰ 

Ἀβοθυ]οβ᾽ Τταρσδάϊομ. 1869. 8. 201 ,, πιθοῦ πὰ ἀδυῖη ἰγτῦ, ἀδ[8. 6Υ 

σἰαυδέ, ἀΐο Βοίγοϊθρ ἀυγοῦ Ηθιδκὶοβ 8βοὶ ἴτὰ ὡθιύθα ϑυῦοκθ βσϑρθῃ 

ἄθῃ ὙΠ]θα ἀθ8 Ζθὰβ ουζοὶσὶ πᾶ ἀδ8 ἀτγιυἰθ ϑιῦοκ πδὺθ ἀἴθ Ὑϑυβδῃμπαῃρ' 
Θαὐμαϊΐθη, τψῶϑ ἄἀθῃ ΟΌΘη ΔηΡΟσΘΌΘηΘη Ὀθϑυϊτητηΐθῃ ὕὐ οι! θἔθγαμσθη 
σ]ἹἀοΥβρυιοί. 

ἘΡΕῚ ὍΘ ὙΘΥβοηπρβίθιου Ζβοθθη Ζθὺβ υπὰ Ῥτγοιηθίμθαβ ᾿ἰϑῦ δυΐ 

οἴμοὺ στοίβοῃ Καμηδίνο! σοαυ οὶ θύθη ΤΥ Κβομα]θ δὺβ α]οὶ ἀδγρθβύθ 
(ναὶ. Βταση ἱπ Βα]]οις πο ἀγορ. 1846 8. 114, Ὑ͵ΈΙΟΚου, αἰΐθ θη Κυμᾶ]ου 
ΠΙ| 5. 194). ἴῃ ἄθῃι Β146 δαυὖ ἄθα Βοάθῃ ἀδὺ ϑομδ]θ βἰἰχὺ Ηθγὰ δυΐ 
ἄθιῃ ΤΏτομΘ, ἀὰ8 βοθρίθυ πὰ οἰπθη ΒΙατηθηβίθη 6] ἴῃ ἀθγ ᾿ἰηκθη Ηδηᾶ, 

ΕἸΝΒΕΙΤΌΝΟ. 21 

ΔΌΘΙ ΠΟ 8 ΟῚ ἀ6᾽ ἀγδιηαὐβομθη Ηδπάϊαηρ' ἀϊ6865 ϑύοκβ, υπὰ 
ὨΥ Θ1ἢ ΘΙΠΖΙΡΘΙ ὙΘΥΒ ἰδὺ ἀδγϑιβ Ὀδὶ (8]]1ὺ8 ΧΠῚ 19, 4 δυ μα]έθη: 

- 3 [κ “ο“΄]σ σιγῶν ϑ' ὕπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια.) 

Ιν. ὕθον Ῥϑυβοῆθῃ, ϑομβδαριαῖκ πᾶ βοθηοσίθ, 

Ὀ10. ῬΘΥΒΟπθη Κράτος ἀπά Βία μαὲ Αβοιυ]οβ δὰ5 Ηεβίοά. 
ΤΒρορ. 888 Πἶ Θη ΠΟΠΊ θη. ΝΈΟΙ ἀἴθβο ϑέ6}16 εἰπά Κράτος 
ὑπηΔ Βία τοῖῦ Ζῆλος υπὰ Νίκη Κίπάου ἀθβ Πάλλας (,,ἀογ ἴῃ 
ΟΠ Πρ ηρ᾽ γαγβοίζῦύ, Ὀθθθη τπδορ!κ) πὰ Στύξ ( ὅγαβοιῶ 
Β6ὶ ἀθῃὶ Τιῤαπθη Καμηρἕθ ἐλ ηστὲθ αἴθ Μαΐου δύγχ δυΐ ΕἸΠρθθαηρ; 
ἀ68 Υ᾽ αὐδυβ 1ῃγθ ΚΙΠΔΘΥ ἄθηι Ζθαβ Ζὰ, πᾶ Ζιπιὶ ΠΟ Ππ6 πγυγάθ 
ΟΥΥΧ τιϑοῃ ρου ϑομνγυγζθαρο ἄθν Οδέξου (μέγας ὅρκος ϑεῶν) 
α16 ΚΊΠΑΘΥ Δ ΌΘΥ ΠΔ ἢ πὶ βίο Ζθιβ σὰ ΠΖΟυ ΓΘ] Οἤ θα Βερ! δἰ ξθυπ 
απ ΠΊΘΠ θυ. Βέα ἰδὲ ἴπὰ βἐζοϊκθ ΠῸΣ βἔατηπηθ Π0]]6 (κωφὸν πρόσω- 
πον). [Ιπγθὸ Αμνγθβθημοὶ τῦγαθ ζυγθοκὶοβ 561, Ὑγ0ὴη πϊοῃῦ 
16 Ῥρυβοη ἀθβ Ῥγομιθίμθιβ ἀμυγος οἷπθ ΕἸΡῸΣ γουροϑϑίθ 
νγ γα, 55) ὈΪ686 ΕἸΡῸΣ τηυΐϑβ ΒΘ σοίγαρθη ὑγϑυάθη, πα πῃ 
θυ γογβέβι!αηρ, ἀα8 ον σοίγαρθπο Ηΐθβ ἀθν Θοὐέ Ῥγοπιθίμθυβ 
86], Κοίπθη Εἰ ηέγαρ δὰ ἐμὰ, δ [δὲ ἀθν ΠΙομέου συγοὶ πο 106 
᾿ἀθϑία! ἔθη ἀᾶγδ ΒΟΒ]Θρρθη. --- ὨΪθ ΒΟ]]οπ τγϑυάθῃ ὑπέρ συγοὶ 
ΒΟΒΔΌΒΡίθ]οΥ 80. ψογίθι]ῦ, ἀδ!5 ἀθὺ θγβίβ οι δαβρίθὶοσ (πρωτ- 
αγωνιστής) αἷΘ 0116 468 Ηδρμᾶβίοβ (γρῇ. Αππὶ. ζὰ 81) ἀυπὰ 
Ργοιηθίῃθαβ, ἀοσ υγοὶἐθ (δευτεραγωνιστής) ἀϊθ ἀ65 Κταΐοβ, 468 
ΟΚθᾶμοβ, 46 γ 1ο, ἀθβ Ηθγιηθβ ἀρθυηϊτητηΐ, Αβοῆγ]οθ τὰ πᾶτη- 
ΠΟ ἀδπια]θ ΠΟΘἢ δὴ ἀϊθ Βοβομυβηκαπρ σοθυπμάθη, σσϑ]οῆθ δγϑὲ 
ἀαγοἢ ΘΟΡΒΟΚΙοβ᾽ ἘΠηΠαΐς δα σοοΟΌ θη τγυγάθ, ἀδῖα ἄθυ ΠιοΒθου 

πὰ χοῦ ἄθπὶ σοὺ ἢ βέθμθηᾶάθη Ρχοϊηθέηθ Ϊ ὉΠς [ 68 αἀἷ6 Νοκύίβδυβομα) ΟΝ ΕΝ ΘΓ ΒΌΒΙΠΘὮΓΥ ἔθ ι] Πα 8 8 ἄθιη Μ8}]6 ἀδνὺ αδίξον. πριν έίννς “πε τε μοι ἴο τα Β 5 μὰν τρης Θ σημδαν, ἰσᾶρσὺ ἄθη ΓΥροβκγϑης δὰ ἄθπι 
δῦ 610 ϑοθρύθυ ἴῃ ἃ ΗῚ το κοαμροη μεθ κα πε 1η ἀογ Βρομέίθῃ, ΓΘ] ΟΠ.68 ἄρῃ ϑορθρίθσε ἀθσ 

Ὁ ΕΓ Νούϊζ 468 ὅ. 80]. χὰΘ Ατίβέϊἀθ ἈΒ τὉ Ϊ Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ ἀλόης ΚΗ ΟΝ ; : πολλοῖς γάρ ἐστι κέρδος ἡ σιγὴ βροτῶν 
ΠΝ ων Ἀὐρλωο νων. Ζα στα πθ. ζὰ πώξας ΥΩ]. Καυκίποβ ἔτ. 7 3 . πὸ " , Ὁ Ἴ Ἵ ΕῚ 
αν σώφρονος ΘΟ ἀνϑρώποισι φάρμακον κακῶν σιγή, μαλιστα ὃ 

) Εἂν ἀἷθ ΑἸ γὰρ ἀθ5 Π Ἵ ῖΘ Τὅ 
ἰ ᾿ ; ρομηϑευς λυόμενος, πο ἀϊθ Τιὅδαηνσ ᾽ ̓Ν νὰσς τε ἄρῃ ὐθθυδιο οἷποὺ ΕἸΡΌΣ δυββομὶοίβ πὰ ἀϊ6 ϑἰίαβίϊοη ἊΣ πον ΕΝ ρετρῃ ἀ68 Ῥγοχηθίμθαβ ἔογάθγέθ, πὶ οηθβ ἀΐθ ΕΟΙσΘΩ ἀοὺ ὩΘΌΘη τε σῷ 616, πηαΐβέθ ἀθὺ ϑομδπβρίθιθι βοὶ δὲ δὰ ἀἷθ ϑ.6116 ἀδὺ ΕἸρΥ ᾿Ἂ Ν ρου -- 1)αἴ5 Ῥτγοπιθίμθυβ ἱπὶ Πρ. δεσμώτης ἀΌΤΟΝ οἷη ΒΙ14 ᾿ ἊΝ ᾿ νιγὰ, Βαὺ Ὑ͵ΘΙοκον Τι]. 5. 80 Ὀρϑιωθυκέ. γαῖ. α. Ηθυπδμη τ πφρὰ λᾶς σις ΔῈΝ (ἃ Ηθυιηδπη ἀθ ἀϊβέυι. ρϑύβοῃ. ρ. 60, Β. Τοὰὲ ΘηΒΟΏΤΗΙ ἔς ΚΙαββ. ΡὨ1]10]. ΥΠ1 5. 980, πϑίομοσ δἰδαθῦ, ἀδίβ ἀἱθ Ῥαρρθ πίῃ ἱ μἦρς μὰν ἘΝ ὑ δὰβ ΗΟΪΖ, βομάθυῃ δὰβ [θὰθὺ ὑπ [Πιδἰηπσαπα σΘὈΠ]Πἀ θὲ ρσο- 
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ΠῸΣ Ζυγοὶ ϑομααβρί θυ σαπὶ ΕΠπδυπαϊογθη ἀογ Π ΟΠ] πη σοπὶ ϑδίδαίθ 

οἰ ἀπᾶ ἀοβθὶ Ὁ δο ΠῸΓ ἀυγϑὶ ῬΘΥΒΟμΘη Ζὰ οἸθίοΠοΥ Ζ 61} 

αυὖ ἀογ Βάμπο γοάθπᾶ οἰμίψησθη ἀστγθ. Ὀ 186 Βθβο γᾷ καηρ 

ἰϑὲ ἴῃ ἀηβοθπι ϑέθοκο βϑὴγ γουίθ παν Ὀθη σὺ: ἀ16 ΟΚΟΠΟΙ,1Θ 

νουϊδησὲ ἀα5 ϑοινγοῖροη 465 Ῥτγοιμθύμθυβ ἵπὶ Ῥυοϊοσθ 018. Ζ.Π| 

Αδέγθέθῃ ἀθ5 Ηδθρμββίοβ ; 68 ἰδὺ δΌΘυ δι Βογογαθμί 10} ὁπαγακίο- 

γἰβεβοῃ υπὰ γτὔδτομα, σοπῃ Ῥτομπιθίμθαβ ἀπέρθυ ἄθη οι γθοῖ- 

Πομβίθῃ Ουδϊθη Κοίποα δυὺ 465 β'οἢ ΠΊΘΥΖ68 σὙ0 810} σιθὈΐ, 

νο]. 560]. τὰ 486 σιωπῶσι γὰρ παρὰ ποιηταῖς τὰ πρόσωπα ἢ 

δι᾽ αὐθαδίαν ὡς ᾿Δχιλλεὺς ἐν τοῖς Φρυξὶ Σοφοκλέους (Υ]Θ! ΠΠΘὮΥ 

Αἰσχύλου) ἢ διὰ συμφορὰν ὡς ἡ Νιόβη παρ᾽ “Αἰσχύλῳ ἢ διὰ 

περίσκεψιν ὡς ὃ Ζεὺς παρὰ τῷ ποιητῇ (11. 1, 511) πρὺς τὴν 

τῆς Θέτιδος αἴτησιν. Μὶιδ 81 ὑπ Ηδρμϑβίοβ δῦ, τ γοπα 

Κταΐοβ ποὺ οἷμ ραβϑοπάθ ϑίγαΐγοάθ μᾶ!. ᾿θδάσγοῃ σο- 

τη ἀογ ϑομαυβρίθιου ἀθβ Ηθρᾷβῦοβ, σγϑι μοῦ 5810} πιοιΐ 

ατηζακΙοἰάθη Ὀγδυομί, Ζοϊδ, πὶ ἰπίοῦ ἀἰθ ΕἸΘῸΣ 468 Ῥ͵ΓΟπ- 

ἐπθὰβ Πἰπίου ἄθὺ ϑοοπθησαπὰ (δἰπθπὶ ἢ δ] Ζουπθη Ὑ ΘΥΒο ἰδ) 

ἴη ἀϊθ σομότισο ϑἐθ] απο σὰ Κοιπηθη. ΖΦ ν]βοθθη ἀθη βὅθθμθη 

Ὧε5 Κυιαίοβ, ἀθρβ Οκϑᾶποβ, ἀθὺ ἴο ὑπὰ 468 Ηθυπιθβ ἰϊθρθῃ 

ΠΟΥ ἰάπροτο Ῥαγίϊθη, 80 ἀαἴβ ἀ6ὺ φυγοῖίθ ϑομδαΒΡΊ ΘΙ υ ἃ08- 

γὰἤθη ἀπᾶ ἀϊθ ποιιθ υπιΐαββοηάθ Κοβυϊσηϊ γα ησ' υου ΠῚ 6 ΚΆΠΏ. 

Ἐΐπθ πἰομῦ ὑπραββοπᾶθ Βοιιευκαηρ ἄθογ αἴθ ῬΘΥΒΟΠΘΗ ἀρ 

Ἀβοθγ]οβ σιοθὺ ἀδβ ἴῃ ἀν Μράϊο. Ηδηάβομυν βίθῃθηαθ ΟἸὐαύ 

οἐχ τῆς μουσικῆς ἱστορίας“: ταύτῃ καὶ ἄριστος εἰς τραγῳδίαν 

Αἰσχύλος κρίνεται. ὅτι εἰσάγει πρόσωπα μεγάλα καὶ ἀξιόχρεα. 

καί τινες ἤδη τῶν τραγῳδιῶν αὐτῷ διὰ μόνων οἰκονομοῦνται 

ϑεῶν καϑάπερ οἱ Προμηϑεῖς" τὰ γὰρ δράματα συμπληροῦσιν 

οὗ πρεσβύτατοι τῶν ϑεῶν. καὶ ἔστι τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ 

τῆς ὀρχήστρας (ἀϊ6. αυῇ ἄθῃ) λογεῖον δυβιγοίθπαθῃ ᾿ ΠῚ 0}: 

πᾷ ἀϊθ Ομδτθ) ϑεῖα πάντα πρόσωπα ἈοΟμΒ Πδηάθίη 1πη} 

Ὀγαπια ὈΘστο ΠΟ μουνγθῖβθ ἀΐθ σϑυθ! οθθα ῬΘΥΒΟΠΘη Κη πϑοὶ 

ἄθη (ἰοβούζθῃ ἀθὺ πηθηβο ]οπθὴ Ναίαγ. 

ὕνον ἄθη ϑομδιρὶαὶξ ἀθ Ηδπάϊαπρ ταδολὺ ἀθὺ ὅ'9 0]. χὰ 

Υ. 1 ἀΐο τἱομεῖσο Βοιμθυκαησ: ἐστέον ὅτι οὐ κατὰ τὸν κοινὸν 

λόγον ἐν Καυχάσῳ φησὶ δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς 

τοῖς Εὐρωπαίοις τέρμασιν τοῦ ᾿θχεανοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸὺς τὴν 

Ἰὼ λεγομένων ἐστὶ συμβαλεῖν. δ ὅϑ610}. παὺ 4180 ἃ8 ἀθὺ 

᾿γχβ]υπσ σοὺ ἄθη ᾿γγβαϊθ ἀ6Γ 10, παπηθη 0} ἂὰ8 119 πρὶν 

ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς (γᾳ!. ἀϊΘ Αππ..), ἄθῃ δ μ] [8 

σοζοσθη, ὙΘΙΟΠΘη δ0} ὙΠ ἀδγαιβ Ζίθμθη τ ὔββθη, [8 Ιο, 

ΘΠ 516 γοη Ρτοιηθίμουβ ποῦ οὐβὺ πδοὴ σγοιΐου ΥΥ̓μἀθγαηρ Ζ. ΠῚ 

Καυϊκαβαβ σοϊαησί, ἰοῦ σοῖὰ Καυϊταβὰβ ἃυβθθρδησθη 861} ΚΆΠΠ, 

ἀαβ α͵80 ἄθσ Καικαβὰβ πἰομὺ 18 ἀθὺ βομδαυρ! αὖ ἀθγ Ηδπάϊυπρ 

2 Ὀοἰγδομύθη ἰδὲ. Ὀϊ6 Τυασίκοῦ ρἤθρθη, πὶ ἀθν Ῥμδηΐαβὶθ ἀθΓ 
Δ ΟΒΟΠΔΌΘΥ οἴπθη Απμα]ἐβραπκὺ σὰ Ὀϊούθη, ἀθῃ ϑοιδαρ]αὺ σ]οῖοα 
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τσοὶ 

ἴῃ Απΐδηρ ἩϑΠΘΥ χὰ ΚΟΠΠΖΘΙ Ομ θη. Εἰ ἰϑὺ ΔΌΘΥ ἰῃ ὈΏΒΘΥΘΙΙ 
δὐοκα ποῦ νοπὶ Καυκαβὰβ ἀϊθ Ηθάθ, βοῃάθυῃ γὺῃ οἰποὺ δάθῃ 
ΠΠΘΠΒΟΠΘΏ]ΘΘσθη δρσθηά, τγϑίομθ ἔθση ἴῃ Κγυμοη]δη Ἰϊοσὲ 
δῖη ἤαπάθρ ϑκγίῃίθηβ (1117), σθομθβ πδο ἀδηη]ρῸΥ Απ- 
βοβδυσησ ἄθη Νογάθη ἀδὺ Εἰγάθ σοῦ ῬΡοηύιαβ 18 Ζᾷμη Θοθδῃ 
απηΐαίβύθ (γρ]. χὰὄ 807), ἴπ ἀογ Νἅμ6ε ἀθβ Μϑογθβ (518) 
80 ἀαίβ Ῥγοπιθίμθαβ γοὰ (6. ΗΌΠ6 βϑίῃθβ Β' ίβθπβ αἴθ Αὐββίοες 
δαΐ ἀ16 ἈΠ Κομάθ Ὑαββουῆδβοῦθ μαὺ (90, 1088). Αὑξ ἄρῃ 
ΘΟΠ4}1} ἀογ Ηδι πη θυβο ] ἄσο Ὀθὶ ἄθπὶ ΑΠΒΟἨτηϊθάθη ἀθ5 Ῥγογμθ- 
{Πθὰ8 Κοιμηθη αἶα Τομίθυ ἀθβ Οθᾶποβ μου θὶ: ἰθηθ5 ΝΙϑϑυ ἰβὲ 
αἰβο ἀθσὺ Οοθαη, ποὺ ἀθγ Ῥοηΐὰαβ οὐϑὺ ἀΐϊθ Μϑοιίβ: ζΖυαάθῃηι 
Κοιημηῦ ἴο, ψᾶμγθηα 516 γοὸρ Ῥτγομηθίμθαβ ἔογέ δβ ἢ ΒΙ0 ἢ 
γοπάθη ρ]θῖοἢ πὶ ϑύγαημθ θἷηθ8 Νίβοσθβ υϑιἐθγρθῃθη 50]] 
(112), οὐβὺ β8θῃ Ἰδηρθπι ΙΤΎΥΘη, Π8οΠ ἀθη 816 γοπὶ Καυκαβὺβ ἃ.8 
Βα ]ΠἸοπ6 ΕΙοΟύμηρ σθποιηπιθη, Ζ.πὶ ΚἸΠΊΠΊΘΥΙΒομθη ΒΟΒρΟΥὰΒ 
(129). )ὲγ ϑδοβμαυρ)αῦχ ἀθὺ Ηδπάϊαηρ ἰϑὺ ἀθιθηδοὶ οἷπθ ταῦθ 
ἴθ βῖσθ, ὅάθ ἀδθρσοηά (πὶ Επμά 6 ἀδγ ὟΥ 6] " ἴῃ Νογάθῃ ἀθ5 ΒΚ θη. 
Ἰδηθ65 ἴῃ ἀον ΝΆΠ6 ἀθ8 Οοθϑηβ, πὰ σὶρ ἄἀθὺ ΠΙομ ἔθου, γοῃ ἀ6Υ 
ΠὈου]]θἴθσαπρ ἀρ υγθιομθηά, ἀϊθ Ζοϊν ἀθὺ βέγαϊθ ἴῃ νγοὶ στοίβθ 
Ἐροομθη. σοίθι!ῦ Παῦ, ὑπὶ ἄθῃ Βδῆπιθη ΕΓ φυγοὶ Οθιηϑ]Ἂ6 χὰ 
ΘΘ Μ]ΠΠΘΙ,, 80 μαὺ ΘΓ ἃ00}) ΖΓ ραββθηάθῃ ΑὈ ΘΟ Β] πρ ἀοΥ 
ΘΟΘΠΘΥΘ Ζυγθὶ ϑομδυρ! ύχο ἀθν βέγαΐθ δηρθηοηηπθ (8. ἀπέθῃ 
Π|. ΒΥαριη. ἀθβ Πρ. λυόμενος 28). ὙΥ6 ἀϊθ ϑιέγαΐθβ ἀπ) 
Καυκαβὰβ ἀυγο ἀὰ8 ΕἸγβοιθίπθη 465 Αἀ]θγ8 γϑυβομϑν πῖγὰ 
80 δῦ ἀθγ ΕἸπάγιοῖς ἀ6Υ ογβίθῃ Βαβίγαϊαπρ ἀυγοι ἀϊδ σἕπτ. 
ἸΘμ6 Ὑ οΥ]ββθημοῖῦ πὰ ΑὈΡΘβομθἀθημοὶῦ σορ ἀθὺ ὙΥ 61} σο- 
βίοι σοτί. ὃ) 

τς Β16 ϑοθμθσίθ βύθ}}ῦ οἷημθ β]ϑῖρθ Απμῦμ τϊὲ οἰποσ ΒοΒ ποδὶ 
(φάραγξ) νοῦ. 2) Γ᾽1΄Ά6Ὲ γτϑοῃύθ Ῥουϊακίθ ἰζτοηηΐθ --- θη 8η ἄθῃ 
Οθυγαυο ἀἴθβοὺῦ ΜΆΒΟ ΠΟΥ σὰ ἀθηϊκθη ἰβὺ --- ἀὰ8 Μϑϑσ, ἀΐθ 
᾿ηΚ6 οἷπηθ νυ ἄβέθ, σθὈϊγρισο αδσϑηά, νἱθ] θοῦ γοη ΘΙθίβυβομθη 
ἀπΘΥθγοοἤ θη (89) Ζοῖσθη. [16 ΕἸΡῸΣ ἀθ8 Ῥγοπιθίμϑθιβ Ὀ]οἱδύ 
ὨΒΟΠ θη 816 ἴῃ δα γθο θυ ϑθ! ] Πρ ἀησθπαρθὶὶ ἰϑὲ, βύδυν απά 
ὈΘΥγΘ ΠΡ 51085 ἃπ| ΕΘ]Βθη πϑησθη (γρ]. δὰ 817). βομδυρ!αίχ υπὰ 
βοθπουῖθ, Κοβίϊπι ἀπᾶὰ Μάβκ γοὴ Κυαίοβ υπὰ Βῖα (18 ὅμοια 
μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται), ἀϊθ ϑομηιϊοάθυγογκζθυσο ὑπὰ 
ΘΙΒΘΥΠΘη ΚΔ ΠΠΘα ὑπ Πΐηρσθ, πλϊῦ ἄθπθη Ηθρμᾷβίοβ δυβιγιἐ 
ἀ16 Ηδιητηθυβοηᾶσθ, ἀϊθ Αὐτὸ, πὶ ἀϊθ ΟΚθαηΐάθη δυΐ ΡΙᾶροΙ- 
γγΆρ 6 ὨΘγΘ ἢ δ γθ, ΟἸθᾶπο8. δὰ οἴπθπι ΕἸ ἄρϑιγοϑβθ Πθυϑη- 

κ ὙΠ τηδῃ τηϊδ ἄθὰ Αὐβᾶγυος ἄβα ἷς ἐρημί ἶ ὦ ΐ ξ τον εἰς ἐρημίαν 23. ἀἱθ 
ἡρεοψαμανττοι: βοΡἢ. ΡΒ], 2 βροτοῖς ἄστιπτος οὐδ᾽ οὐρυνόνν ἡομμο α. 
ἊΝ » ΟΤΔΠ ἀθὺ 5080]. ουϊππουῦ, 80 Κϑῆπ τηϑη γογιηαΐθη, ἀδ[8 βϑορΒο τ θ8 
ἃ8 0) Ιωθβεῖηρ ΠΟΥ ΟΥ Θ ΒΟΌΘη6 Ὀοαἀδαΐβαιηθ Μοιηρθηΐ σου Ὑοτ- Ὶ : ἔξ ᾿ : κρότον ΨΚ απ ΕἸπβαιηκοὶξ ἀθ Ρμϊοκέοίθα ἀθὰ Ῥγοῶ. ἀθ5 Αβοῦυ]ο8 

πτερῶν τυχρὺ 

τοξιροισι -. 



24 ΕΙΝΒΕΙΤΌΝΑ. 

γοιδοί, 416 να ΒΙΠησο, σι δσηΐθ [0 νγ16 οἷ σθβοῃθυοῃξοβ ππὰ 
σοῃοίχίοβ ὙΥ11ὰ δαΐ ἀ16 ἴθιϑῖσθ Ηδηθ βρυϊησύ, 4]165 488 υυϊγκὺ 
ΖΒΘΠΊΤΏΘΗ, (88 Ομ δα Υ] 0 Π6 πὰ Εἰ ηἰβούζ!οῆθ ἀον Ηδηα]αηρ Ζὰ 
βίθισΌΥ, ἀθη ΕΠΠπαγαοκΚ ἀοΥ Ὑ ου]ββοηῃθιῦ ὑπ ἀ8Δ5 ΜΙ θὰ χὰ 
οὐ μβόμθῃη, 485 Οθιη δέ 468 Ζυβομδαθυβ ἴῃ δ ησβι! 006. ὐρδηηυηρ, 
Ζὰ γουβϑίζθῃ. ἢ) 

ν. ὕγοσ ἀϊθ Ζοὶΐ ἅἄθι ΑΡἤδββαηρ. 

Εϊηθη Αμμα] βρυμκὺ [ὔγ ἀ16 Βοβυϊμπημηησ ἀθὺ ΑἸ αββαηρβ- 
ζοιῦ ἀθ8 Ρχοιηθίμθιβ ᾽δαρδίθ τὴ [ἢ ἄθι ΕἸ ΨΥ ἄθυ 
γ΄. 861---869 αὐ ἀθη Αὐβῦταο ἀθβ Αἰμα ΟἹ. 2 (419,8)}Ὸ 
Ζὰῃ ἥπάθῃ. Μδῃ ῃδῆὴμι δἃῃ, ἀδίβ ἀὰ5 δίοκ ἴῃ δἰπον Ζοῖν σ6- 
ἀτϊομέοῦ ὑπὰ δαΐσοί σὺ νγουάθῃ 561, ἴθ ΘΙ ΟΠ Υ αἴθ ΕἸΣΙ ΠΟΥ ρ; 
8) ΘΏΘὴ ΑὙἸΒΌΤΙΟΝ πΟΟἢ ἔγΒΟἢ ὑγᾶγ, αἷβδὸ ἰοῦ ΒΘὮΓΥ Ἰληρ8 
Ἴ80} 4718. ΑἸ]οη ἀϊθ Π)αγβίθ! ] υην ἀ68 Ἀβοθυ]οβ θυβομϑίη, τὶθ 
ΟἸὨτῖδὲ θοῦ Αἰμα ἴῃ ἀοΥ ΟΥ̓ ΘΟ ΙΒΘΒΘΗ Ῥορβιθς ΘΙ ζαηρΒΡ. α, 
Μἅποη. Αἰ. 1888 5. 849 δ ᾿ἀατσοίμδῃ Παὺ, ποὺ 818 ΟΥσίπβι, 
ΒΟΠάΘΥ 418 ΝΔΟΠΔμ θα ηρ' ΔΘ Υ ῬΙπ Δα βομθη Βδβομυθί θυῃν. Οπ6. 
Ὠϊη ἰϑὺ 68 ποῦ νγα! ΒΟ ΘΙ 10}, ἀδἰ8 ΤΥΎΠΟΡΊΘη ΘΓ ἅα8 ὕ. 419 
ΒΙηδυΐσθμθη. ΑὨΒΡΥΘΟ θη, 6 δι Οἢ αἰ δὲ ΒΙΟΠΘΥ, ᾿δὺ ἀϊθ Αἡ- 
ΔΘ σοῃ ΥΥ̓ 61] (Φοῦγη] 4685 ϑδϑαναηΐβ 1800 δ΄, 58), ἀαἰβ ἀἱθ 
Ανίαδβϑυαμῃσ 465 Ῥχοχηθίμθιβ ψνιβοῆθη 412, ἴῃ γϑιοἤθιη «{6}Υ6 
ἀϊ6 δύάοκο Φινεύς, Πέρσαι. Γλαῦκος τεῦ ἄθπι ῥα γγαάγδμηδ 
Προμηϑεύς δὐΐρσοίηγὺ πυγάθη, πὰ 401 [4116,. γγοὸ βοῦν ]οβ αἱ6 
Οἰδιπόδεια ταῖῦ ἀθπ ϑδαϊγγάταιηα Σφέγξ σὰρ. [1686 ΑΠΠΔΉΠΙ6 
βυζὶ 8160 ῃ} δυΐ α16 Ὑογαυββοίχζαμσ, ἀδίβ Αβοῦγ!οβ ἀυσοῃ ἀδ8 
ϑαϊγτγάγαχηα, ῬΥΟμ θέ μθὰ8 Ζὰ ἀ6Υ ογηβίθη Βομδπαάϊηρ ἀ65 ὥο 88 
δησογοσὺ σογάθη 86ὶ υπὰ ἀαἰβ ἀὰ5 ΕὙαρτηθηὺ ἀθγ Θρμηχ (255) 

- ἈΝΑ ον , " ὰ ; 
τῷ δὲ ξένῷ γὲ λύγινον ἀρχαῖον στέφος. 
δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου 

δαΐ ἀθηὴ Προμηϑεὺς λυόμενος ΔΗΒΡΙΘ6Ι6. 

ΕἿΣ οἷπθ πιοιῦ δὰ βρᾶΐθ ΑὈἰαββαηρβζοιὺ βρυϊομὺ ἀ16 Β6- 
Βογϑηκυαηρ δυϊ 2076 1 ΘΟΒΔΌΒΡΙΘΙΘΥ, 0 Πὴ ἴπὶ ΡγοΪορ ῬΙΟΠΊΘ- 
{Π6 08 ἄγοι οἷπθ ΕἸΡῸΥ γουρθβίθν πῖγά, ἀἴ6 ΕΠ ἔΔΟΠ οἱ ἀΘΥ 
Οκοποιαῖθ, ἀθν Τπιβίαμα, ἀδαίβ 'π ἀθὺ ΒομΠἀοταης ἀθ5 Αὐ]88 

Ἐ) Νιχηγηῦ τδῃ σὰ ἀθη δηροί σίθη Μοχαθηΐθη ΠΟΟἢ ἀἱθ ΕΒ] ὰηρ 
γοὴ ἄρῃ ΑὈθηΐθαθγη ἀθὺ ἴο, 80 ὈΘρΎΘΙ Ὁ τδη, σᾶγῦτη Αὐϊϑίοΐθ θβ Ῥορί. 18, 
Ι4Δὅθα ἄθῃ Προμηϑεύς προυϑὺ ἄθῃ Φορκέδες 418 ΒρΙβρίὶθὶ ἔν ἀδβ τερα- 
τῶδες δηΐδηγί. 

ἘΒῚ Θῖθβο Ζοι θοβυιμχησαθσηρσ (Ασόμοιῦ ΧαηίΒρΡο8) σίθοὺῦ ἀἰθ Ῥϑυβοῦ 
Μασ οΥ τοὶ κ ΑΌ8. ὅῶ. Νὰ ΤΒαΚκ. ΠΠ| 116 οὐοισίθ ἀθυ ΑἸΒΌσΣΟαΟΙ 68 
Ἀδηα ὅ0 78 γτο σοῦ ἄθιη Αὐβθγθο ἀθ8 7. 496, 4180 ἱπὶ 7. 416. ΒδΟΚΩ 
ἔχρ!. Ῥιμπὰ. ρ. 3234 πίγητηῦ δ, ἀδίβ ὅ0 ὨῸΥ ταμάθ Ζ8}] βοὶ οάδὺ ἀδίβ ἀθὺ 
ΑἸΒΌΥΘΟὨ σορ 478-- 476 δηρσοαδαθτὺ Π8Ό6. 
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υαπἃ ΤΎρΡΒΟΙ, ἴῃ ἀοὺ ὥοοῃθ ἀθὺ ἴο (υπὰ ἀ685 Ηθγακ]θβ 1ηὶ 
Προμ. λυ.) ἄθῃὶ βἰο δ] μθη Τηύθγθββθ δἷη Ὀσϑ θυ ΡΙ ΘΙ γααμ 6] - 
σογϑαμηῦ δ.) ΠῚ6 (Ὧν ἀϊθ πμκ]οιάσηρ 465 φυγοϊΐθη ϑομδα- 
ΒΡ ̓  6] 615 πόϊρο Ζοιϊ νῖγὰ 16άθβπιαὶ] ἴῃ αἰζου ΠΟ ΠΘΥ ΥΥ̓ 6186 
ἀυγο οἷπθ ἰἅπρογθ [πἰουγθάσηρ ΖΒ θη Βγοιηθίμθαβ υπὰ 
ἄθῃι Ομου ΓΟ σοσόομποη (198, 486, 9071). ᾽ὲγ Βδὰ ἀ68 
Τυϊμηθίθυβ σὶθὺ Κοίπθ 51: ΟΠ ΑΠΠδΙ βραμκύ. ὕὔηβου. δύΐοκ 
μαὲ γοπ δἰ] ὈΥδΙθη ἀ68 Ἀβοιγ]οβ ἀϊθ πιοἰβέθῃ Απαρᾶβέθ ἴμπ 
ουβίθῃ Εὐΐβ ἀθ8 ΤΥϊμηθίθυβ (12 σορ 80, θη τηδη αἷθ ΕΠ ρθη- 
ΠΔΠΊΘη Πἰομὐ χηϊχβ ῃ]ῦ, τς]. σὰ 6), ΔΌΘΙ ΠΟΘῊ Κοίπθῃ Απδρᾶϑδί 
γΟῺ ΘἰΠ6ΠῚ οὐδὺ ἀυσο ῬοΟΒΙ ΟΠ σὰ Απδρᾶβὺ σουγογάθηθη ΤῪ- 
ὈΥΔΟΠΥ5 ψῖθ Ροῦβ. 5458 ἑχατὸν δὶς χτξ. ἴῃ ὈΥΙροη ᾿ἰβὺ ἀ6Υ 
Βαὰ 465 ΤΥϊπηθίθυβ ΒΘ βουρ ϑ!ρ (γρ]. χὰ 2, 18, 1160, 180). 
θο. ΤΥΥϑοῦγ5 πὶ ὅ. Εαίβο ἥπαθὺ 510} ΠῸΓ δἰπιπαὶ (52), 
γδμγοη ἀἷθ ῬΘΥΒΘΙ ΠΙΘΥη τθ ζθυρθμθη (448, 492, νογπθμτη- 
᾿ο ἢ 501). Αὐοῇ μα Ἰηδ 11] Ῥχγοιμθέμθαβ δἴμθῃ ργοίβθῃ ΤΩ} 
ἀογ Αὐἰ᾽όβυαμρσθη δαΐ Πθομηυσηρ 465 βργδάθῃ ίοθθ ὈΣΙΏσΘη 
(να. σὰ 115). 

16 ἀον Βδὰ ἀθ5 Τυϊπθίθυβ, 580 νϑυ]ϑι ῃὐ δυο ἀ16 ΤΘΟΒΙΚ 
ἀθγ ΟΠπογροβᾶησα ἀθ1) Ρτοπιθἐ μθαβ Θ΄πΠ6 Ὀθβομάρθσο ὅθ! ] ὰπρ; 
ἀπέοῦ θη θυ μδ ξθπθη Τηαρδαϊθη 468 Αβοβν]οΒ. Π16 Ομογρδαγίϊθ 
σου] Ὁ 510} ζφὰπὶ ΟΙΔΙΟΡΊΒΟΠΘη 6116 ἴῃ ἄθὴ δομαίπῇ,, ΡδΥ5., 
ΘΙΘΌθ ἀαγομβο μα ἘΠ ἢ τνὶθ 1:2, ἴῃ ἀδθν Ογθϑίϊθ πῖθ 1:8, ἀδ- 
σθσθη ἴπΔ Ῥγομιθίμθαβ ψνὶθ 1:7. Εἰβ δ [8ὺ 510} ζὰῃσ Εγ ΚΙ γα ηρ; 
ΒΘ, ἀαΐβ ἢ ἀἸθβθηὶ ύΐζοϊο, ἴῃ. πϑ ομθη ῬΥΟΙμ 68 1 ΘΓ 
δυΐ ἀογ Βάμπηθ δηνθβοηα ἰδῦ, ᾶηρσογθ ΟΠουρθβάηρσο πἱοῃῦ 8η- 
ΘΘΙΠΊΘΒΒΘΙ 866, Ὑ16 (88 ΘΠ υγθίβδι ἀθ5 Ῥγοιηθίμθαβ υϑηγομὰ 
ΘΙΠ68 Ἰδηρθυθη.: ΟΠπογροβδησοβ 480 ἶ οἰσθὴβ τηοὐϊνιοσὺ σῖγα. 
ΑΒΟΡ δυο βοπβὲ ἔθαϊδ ἐπ "ἄδν ΤΘΟμΗΐκ ἄθΥ ΟΠπογροβᾶμρθ ἀϊθ 
Μαμππηὶρ  α!ἰρκοὶδ, τϑῖομθ ἀΐθ αὐχίρθη Ὀγᾶηθη ἀθ5 ΑΒΟΏΥ]Ὸ5 
Δα ΒΖθιομ θέ, ἢ) δβοπᾶθυβ 06 ν βοβϑίῃηὐ πϑθὴ ἄθι Βοοθδομέαηρ; 
γ0) ΥΥ δβίρῃμα] (συιθοίβοιθ Μοῦνκ 1808 Ρ. ΧΙΏΝ υὑμὰ ΡτοΙϊο- 
σομηθηδ ὃ. 8, ὅθ ἣ. 191) ἀϊθ τηϑένβομθ ομηροβιθϊοη ἀθΥ 
τΠΘ ΒΟ θη Ραγΐθη, ἄογ Πεκίύγ]ο- Εἰριὑγιίθη (526, 881) 510} βομβὺ 
ΠἰΓροπ 8 Ὀοὶ ἌβομΥ]οΒ 2 "πὸ κι απ ἀδ8 Ν᾽ ΟΥΚΟΙΊΠΊΘη οἰ π Υ Μου- 
Οὐ͵Θ. ἀ6Υ πδο ΒΟ υ ] ΘΙ βοιθη ἘροΟμΘ ἀοΥ ἰγαρίβομθη Κυηπδὺ 8η- 

) Α, Βοβυιιάν, ἀθ οαθδαγα πηρᾶϊα ἴῃ τ. ἐγῖμ, ἰδ. Βομη 1865 5. 19 
δεν Ὑ61} ἀα8 ἈΠ θδθ ϑιῦοκ, ἀϊθ Ρϑυβϑυ, ἀϊθ τηθἰβύθῃ ὕἴϑυβθ δὲ, σϑὶ οἢ 6 
αὶ υπέθῃ 640 ἴη φιιϑὶ Ηβ ἔθη ᾿ΖΟΥΓΆ]]6Ώ, ἀδβ ΑἸύθυ πϑοὶ ἀθυ Ζ8}] ΒΟΪΟΒΘΓ 
Ἄγ υΒ6 υπὰ ε[6}10 ἄθῃ Ῥγομι. τηϊῦ φυνϑὶ ἀοτατγεϊρθη ψογβθη δῇ ρθῆ 5 αΐο 
τὺ ἀθῃ ΒΙΘΌθη, ψϑίομθ ὀΐπθη βοϊομθη Ὑοιβ δυΐνοθίβοη. ὕτίρθηβ μαὺ 
ΔΌΘΙ ἀρὺ Ῥγομη. ΠῸΓΣ οἴπθῃ, ἀῶ 110 ἀϊθΘ Ἀπάργσυηρ σοῦ Πἰπάοιΐ πἰομὺ 8185 
τ] οδεϊσ σο] θη Κϑμη. 

ἘΦ ΜΕ]. τηϑῖηθ ΑὉΒΔπα]απρ ἄρον ἀϊθ Τθομηῖκ ἀπὰ θα Ὑοτέγαρ ἀθσ 
Οδπογροβάμρθ 68 Αβοῦγ]οβ πὶ 18. Βα ρρ]θιθηΐ. ἀοΥ ΤϑητῸ. ἢ, ΚΙΔΒ8. ΡΒΪ11ο- 
Ἰορὶθ 3. 338, 
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φυσθῃδγοθη. [}1686 Βροθδοβίαηρ ἰἄηγὺ ζὰ ἀθὺ ΑΠΠΔἢ 6. οἰ ποὺ 
Ὁμππδυθοιίαηρ Ὀ6Ὶ οἰποὺ θά ογα σα σ πδοὴ ἄθιη Τοάθ ἀ68 
ΤΙ έθγβ. ἢ ΟὈΘγάϊοκ ὅἢ), πϑίομου αἴθ Απβίοηῦ νογίσι δ, ἀδίϑ 
ἀὰ5 δέΐοκ ἅτ α16 ζεοιὺ ἀθ8. ἤθῦθῃ ΑἸΒΌΓΌΘΙΒ 465 Αὐπὰ (425) 
το ἄθῃ ὅοῃπηθ ἀ685 Αβοῦῆγ]οβ, ΕἸ Ρ Βουοη, υτηρϑαγν οὶ ἑοῦ τγοσάθη 
861, τγϑιϑὺ δυΐ ἄθῃ ὑθῦγαθο (65 ογίοβ σοφιστής 944 Ἠίη. 
θασοσθη ἰδ [8ὲὺ 510}} δἰ πυσθπάθη 55), ἀαῖβ σοφιστής ἀογὲ πἰομὲϑ 
ΔΠάΘΥο5 Ὀθάθαϊθ 8418 σὰ ἀ6Υ Ζοὶϊύ, γὸ ἀἷθ βίθῦθῃ Ὑθίβθι 815 
σοφισταί ὈδΖΘΙομποῦ συγάθη. ΕἸΠΘΥ ΚΑΠΣ 8 ἄθη ΟΘΌΥΔθΟἢ 
4685 Ὑγογίοβ εὐηθϑία 585 ἴῃ ΒΟ Κβιομῦ αὐ ΤῊυΚ. ΠΠ 88 ἐγ ἀϊθ 
Αὐβαγιοκβυγθῖβθ δἰ Π  ᾽ βρβνοσθη Ζοὶν 415 Βϑνγθὶβ δηΐσθη, Μδη 
παῦ ποοῖ 416 βορ. Αὐἐγακίϊοη. Ὀθὶμῃ Πο]αίϊν (446, 968, 984) 1), 
416 ἘΠ Π]Βο μα ηρ᾽ σοῖ Τηὐθυ]θ κύϊομθη (742) ἀπά ᾿γγίβομθη Μοίγα 
ἴ 416 ΤΥπηθίου (11, 117), ἀϊθ ϑῆσθυθ γογθπάσησ ἀον Τυῖ- 
πηθέου ἀγχοῦ ΟΠ] Κύμη ἂμ Εἰπὰθ 468 Ὑ θυβθβ, νγϑίομθ ἄθη 
ΓοἸ]σοηάθη αῦς δηκπάρίθη (2. Β. 61, 104; 259, 841), ἀϊο Τπέοτ- 
Ὀγθομαησ ἀοΥ ὈθΙάθη Βρυθομθπάθῃ Ῥϑυβόηθη ἀυγοῖ Βράθη ἀθ8 
ΟΠοτβ (651, 698, 145, 182, 819)}1}) ἔν ἀϊθ Τπατθοϊδαπρ σοϊέοπα 
σομιδοηῦ. Π}]16βθη αγάπάθη, ἀθηθη Δ ἸΠΘῊΥ ΟὝΘΥ τγθηΐσου Θ6- 
νοῦ ΘΠ Θσθη Κη, ἰδ 8ὺ 510}. ποὺ ἀἶθ Αὐΐπδῃπιθ νυ] ΟΣ 
ΝΥ δηάπηρθη, ἡγθ] ὁ Π}6 τη ὮΥ ἀθὺ Ξϑρυδοῃθ ἀθ8 Εἰαυὶ ρ 68 ΖΕ ΪΚΟΙΊΠΊΘΏ, 
ΥΟΥ 8]] 61 ΔΌΘΙ 88 Υηθίουβομθ ἀοργῖσο ἀν θάθη πἰηζαϊάρθῃ. 
ΥΥῚ6 ὑϊοΓ ἀϊ6 Π΄Ιαβκθαδβθ οἰ μσορΥ θη δύ, ἰδὺ ποὺ σὰ Ὀθβὑ ΘΗ. 
Μάποῖθ π ] θη 516 δαΐ ἀϊθ ΟἸογροβᾶηρθ θθβο γβη Κθη: ΔΌΘΥ ἀδ5 
ἀοϑασίθ βομϑθίηὺ ζὰ θυνγθίβθη, ἀδβ 516 θίπθη σγϑίβθγθῃ [Ππιΐλησ 
σϑῃαδὺ μαὺ ππὰ ἀδίβ ἀον ῬΥοπιθίμθιβ ἀῦγοι οἷπο ππβηάθγαηρ, 
ἀ16 νγθιύου σίηρ 818. Ὀθὶ δπάθγθῃ δέϊζοκθη ἀθ8 Αβοῦυ]οβ ἡ 17), 80- 
ΖυΒΒΟΘη ὉΠΟΥ͂ ἄθὴ ϑύΐοκθη 465 Αβοῆγυϊοβ ἄθη πιοάουηβέθηῃ 
ΟΠανα Κύρου θυ μα] θη ἢ δαί. 

ΨΙ. ΤΙὐἰὐζοταύον. 

1. Αὐϑραῦθη: ὅ6 ἢ αἰ 1809, ΒΙοπῆο]α 1812", Ο. α. Ηδυρύ 
1820, ιπάον 1880, Βοίμο 1851, Οὐ 1}}85 1834, Ο. Οἱ ΥΥ. ΒΟμμϑιἀοὺ 

Ὃ Υρὶ. Β. ΕὨρθΙσαδπ ΡὨ1]09]. ΧΧΥ͂ΠΙ 5. 186; Κταιηθυ, Ργοιῃθί θαχη 
Υ͂. 6886 δ Ὀυ]διὴ οοτγθοΐδιη. ΕὙΘΙ θαγρς 1818; Βδμίθοκθ, ϑορί. δάν. ΤῊ. οἱ 
Ῥγοτη. γ. 6886 ἔδ Ὁ] 88 ροϑὺ Αθβου τη οοτγθοίαβ. Βουϊϊη 1882. ΤῊ. Ηοίά θυ, 
ἀθ Θοτηροβιοη8 τηθύγοα Ῥγοιῃ. ἔ, Αθβοὶ. οδρὶΐω 1. Βγϑβῖδὰ 1884. Ὀδ- 
σθρθὴ ϑυοηῦὺ Κυϊβιηδϊυγ, Βρουδοβίαηρθη ζατῃ Ῥτοιηθίμουβ ἀθβ βοῃ. 
Βουϊη 1888 808 ἄθῃ τηϑγ βοῦθη ὑπ Βρυδο Ομ θ Εἰσοπἑ τ]! Κοϊΐθη ἀϊθ 
Οτυπα]οβὶ κοὶῦ ἀἴθθοὺ ΑΠΔΏΤΩΘ χὰ ΘΥ ίβθη. 

ἘΒ) 2 6η. Πυἰὐχίρ. 1876 Ατῇ. 88 . ΥΥ ΘΟ ΘΏ ΒΟ ἢ. ΚΊ 58. ῬΏ110]. 11 5. 445. 
ἘΣΘ γε]. Τοαΐ, Ὑ ΘΟ ΒΘ βο σιν ἢ; Κι. ῬΒ οὶ. ὙΠ 8. 980. 

ἴὴ ἢ. Εδτιβίθυ, ἀθ αἰἰγαουϊομπῖβ ἀϑὰ Αθβοῦυ]θο. Βιθβῖδὰ 1866 8. 44, 
Ττοῦς ἄογ Εἰηγοᾶβ Εδυβίθυβ (8. 17 ἃ. 31) τη ἴῃ Ῥϑυβ. 842 χιλιὰς μὲν ἦν ὧν 
ἦγε πλῆϑος πὶθ 516 0.810 ὅσων ἕἴησιν ἀϊδ5ε ΑἰξταΚίϊοη ΔΠσΘΩΟΒΙΏΘη ΜΨογάθη. 

ΤΠ) Εἰ. Μαυέίη, ἀθ γθϑροῃβίοηϊθαβ ἀϊ νου! ἀρὰ Αθβοι. Βουϊΐη 1861 3.11. 
11) ΥΩ]. πιθῖίῃῆϑ ΑΌΒ. ἅροι ἀἰθ Τοχι θυ] θέθσθηρς ἀθβ Αβοβυϊος υπὰ 

ὉΠΘΥΘΥ οΥΊΘοἢ. ΤΥΑρΡΊ ΚΟΥ ἰπ ἄθη βιἰζαπσθΌ. ἃ. Μάπος. ΑΚ. 1888. ΠῚ 5. 389 Β΄, 
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1834, Μίποικυσυ 1839, ΥΥ. ὨΙπάον 1841, ΕἸχ 1848, 5. ὁ}. 0 6 πὶ ἃ Π}} 

1844, ὙΥ οοἸβου 1850, α. Η δγι ἂπη 1852, Ηατγίυηρ 1852, Μείΐποῖκθ 

1868, ΡΑΙΟΥ 18615, ΥΥ61] 1864, Ὀἰπάογ ροθίδθ βοθπὶοὶ 1869", 

Τ,. Βομιπιάι 1810, Ῥα]ον 1810, ΥΥ ε1}] 1884, ὙΥθοκΙ] οῖη 1885. 

2. ΑὉΒδπάϊαπροη 2. Εἰ δβύβεθι !ὰπρ 468 Τοχέίθβ: Οὐ. Π ΘΙ ΒΙ6Ὶ 

οιηθηδαξίομθβ ἰπθ Αθβοῖ. Ῥγομι. νῖθου ἀὐρσοάγαοκὺ ἴῃ ἘΠ 50}}}5 

ορυβο. 1 ρ. 818---898. Εν. ὙΥΊΘΒΘΙοῦ, Αἀνθυβασῖα ἴῃ Α8. Ρτ, ν. 

οὐ Αὐιβίορμαμπὶβ Αὐθβ ρ]]ο]οσίοα οὖ ἀγομδθοϊοσίοα. (ἀδύψιρθῃ 

1843. βοβοριπδπμη, ΝΙ απ ίββα δηϊπιδ νθυβίομαμ δὰ Α6. ΡΥ. (1845) 
ἴῃ Οραβο. Π| 81--94. ΚΕ... 7. ΚΊΡΗΙ, Αδβοι θα ὅρθο. 1. ̓ υρά. 

Βαί. 1850. ΥΥΊοΒθῖον ῬΆ1]Ο]. ΙΧ 116-- 122, δομθάδθ οὐἹύοδθ 1 

Δ6. Ργ. ν. 1π4. Ἰθοί. Θοὐθίπρ. δϑβύϊν. 1860. Ἐ', Υ΄. Ετιύζβομθ, ΜΊ- 

506] ]ηθα. Βοβίοοικ 1882. Α. Νδυοκ, Κυϊτίβομθ Βϑιμθυκυαηρθῃη ΙΧ 

(Μόϊαπρσοθβ στ-τοπι. Υ) 8. 184. Ἐ' ὙΥ. Βομιμάς, Κυιῦ, διυάϊοῃ 

χὰ ἄρῃ στ. Ὀγαπιδέκοτη. 1 85. 1. Οομοὶ Μποπιοβ. Ν. 5. ΧΙΥ͂ 

5, 191. ΕἸΔοῖ 724 μγΌ. ἢ. ΚΙ. ΡΏ1]Ο]. 129 5. 821. μον] πβκὶ, ΔῸΥ 

ΚυῈκ ἀθ5 Ρτγοϊορβ μὰ σοῦ, Ῥγοιῃ. ἃ. Αβοι. Βοαΐβοι- σοπο 1881. 

Β. Τοάϊ ΡΒ110]. 49 (1890) 85. 810. ᾿ 

8, ὕτνον ἀϊο Ργομπιθιμϑυββασο: Ηοτον, Ργομιθίμθαβ. Ζ6 1 ΒΟ Ὦγ. 

ξ, ἃ. ΑἸ ον. 1886 ΝΥ. ὅ8. ΥΥ οἴβίκα, Ργουποίμιθυβ υπὰ βίῃ Μγίμθη- 

Κτοῖβ. [μοϊρεὶς 1842. ἘῚ. ν. ᾿αυβαυϊχ, Ργοιηθί!θαβ. [)6γ Μγίμυβ 

απὰ βοῖμθ Βοάθαϊιηρ. Ὑ δ υζθίομπἷβ ἀν Ὑ οὐ]. ΥΥ̓ὕγθατρ᾽ 1849. 

Ῥγο] ον, ασίθοι. Μυίμοϊορσίο 1860, 1. Τ1 ---ἶ9. Ζίμσονν, 0) 16 Ῥτο- 

τιοίμουββασο. Ρβαασ. Αγομὶν 1866 5. 641---Ο88. ΕἼδοι, Ζυγν 

Ῥχοπιούβουββαρσθ. ΦδῆγΌ. ἔ ΚΙ. ῬΏ11Ο]. 1881 5. 811. Αὐ0ἢ ΒΌΥΟἢ- 

μδμμχηθῦ, [16 ΥΥαμἀογαηρσθη ἀθν [πϑομοβίοομίου ἴο. ΚΙΘΙ 1881. 

4. ὕει ἀϊθ ὈὨτγαιηαίϊαγσίο: Α. ΥὟΥ. ν. βϑῃ]θροὶ, Ν᾿ οὐ]θβαηρθῃ 

ΒΟΥ ἀτγαιμαὐϊβομθ Κυπβί. 1 5. 164. ΒΙάμηπου, Ὠ16 [Ι͂ἀθθ ἀθ8 

ΒΟΒΟΚβα 18 ἴῃ ἄθη ΤΎαρ. ἀθ5 ἃ. [μοἰρπὶρ 1814. Απάθυθβ 8. 18 

Θομδδπηβ Αὐυβρ. ὃ. 90 -- Δ Ιοκοῦ, )}16 βοῦν] θίβοιθ 

Τυ]οσί Ρτοπιθίπθυβ ἃ. 8. ἡ. αγπιβίδαὺ 1824. Ναοβέταρ. 

Εταηκίατί, 1896. α. Ηδτγδηη, 6 Α6. Ργομι. βοϊαΐο. 1828 (Οραϑβο. 

ΙΥ͂ ἢν. 8). Τοοροίπιδηπ, Π 6. 680}. Ῥγοτηθίῃθο. [μθ]ρ2]6' 1829. --- 

Ὀίββοη (Βυίοῦ δὴ ΥΥ ΘΟ Κου) ἰπ ΘΙ οκοῦβ ΤΎ]ορσὶθ ὃ. 92---θ4. 

ΒΟ Πδππ, [)6 Α6βοι. ἑθσηΐοπθ Ργοπι. Βγθβίδὰ 1891. 4. Η. ΤΉ ΘορΡΗ. 

Βομιιίάύ, ᾿6 Ῥτγοπιθίμθο νἱποῖο. Αὐρβθυνρ 1881. Αμβ6]πὶ Εϑαου- 

Ὀδοῖι, Π6 ΡΥ, Α6. Θοῃβι}1ο δέᾳαθ ἱπά0]6 (Νδοιιρεὶ. βοιγ θη πϑγϑαϑρ. 

γν. Ἠδίθμονυ. Βγαυηβοῦν. 1858 ΤΥ 5. 129). 4. ΟΔοβασ, ᾿βθζθῃβιοη 
ἀθὺ ϑ'ομδιμδηπβοιθη Αὐβραθθ ἴῃ ἀοἸίβοιγ. ἔ. ἃ. ΑἸ ογῦν. 1845 

Νι. 41. 6. Ηδυπιαπη, [6 Ῥγοπιθῦμθο Αβθβοιγ]θο. [ΐρ8186 184 
(Οριιβο. ΥἹΠ νυ. 144---168). ϑομοθπιαπη, ΥἸπάϊοίαθ Τουἱβ ΑΘΒ0Β. 
ατγρῃ. 1846 (Ορυβο. ΠΠ1 ρ. 95) υπὰ ἴὖθϑγὺ ἄθπ Ῥσοιπηθίιθαβ 
Ὧ68. Α. (δι Ηδετη Ρτγοῦ. δθβαυ) ἴπ Ζοιβοιγ. ἔ. ΑἸδογῦν. 1846 

ΝΥ. 111 (Ορυβο. 1Π| 1290). Οδθβαῦ (Απύνοτὺ δαΐ ομβόμηδη 8 
Βομγθῖθθη}) δορά. Νυ, 118 85. 899. Βαιηθογρον, ΔΒ γθβθθυιοδύ 
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ΡΉΠ]οΙ. ΠΗ 5. 323, Ἡ, Κοος, Ὁοτν ὑπθο]ορίβοηθ ΟΠδαγακίοσ ἀθ5 
ἄθυβ ἴῃ Α. Ρυ. αἰ ἀοκβέαάε 1861. Μοιὶζ δγγίθγθ, Ῥγοιηθίῃϑαβ. 
Πϑαΐβοιθβ Μυβθαμ 18δῦ Νῖ. 14. Π]Πηρον, Ηρ ἀθηξαχη ἀπά 
δυαδοηΐαμη. ἈΠ ορσομβθυγσ 1801 5. 969, Ὑ  ΘΙοΚου, ΟΥἰθο βῆ 
αδέξοθυ!θηγθ. Οδεξίησοη 189,00. 1 5, 946. Ηδγηι. Κόρην, 
ΑΚδάθιβοῆθ γογίχασθ ὑπ Βδάθη. 1, Ζάγιοη 1869. 5. 1 (θ6- 
ΒΡΓΌΘΠΘη τὸ Κὶ ΠΘΗγΒ ἴῃ ἄθη Φδῃγρ. ἢ ῬΆ]]ΟΙ. 1869. 5. δ05). 
δομδιηδηη, ΝΌΘΟΙ οἷπ Ὑοτὲ δος ἃ. Ῥυ. τοί βισα!α 1856. 
ὐαθβαν, θυ Ρυοπιθέμθυβ 48 ἃ. Ζὰν Βιουίβίοῃη ἀθὺ Εὐασθ Προ Υ 
561η6 ἐμθο! ορίβοιθ Βοράθαξαησ. Μαγθαῦς 1859, ΥΥ. ὙΊΒομοΥ, {ΠΠῸΥ 
16 Ῥγοιπμθι μϑαβίγασθαϊοι 465 ἄβομυ!β. Βαβὶ 1859. Η. Κροκ, 
16 πϑαθϑέθ [Γἰῤίθγαξαῦ ἄθΘΥ Α΄ς ΡΥ. ἴῃ. Φδῃγὺ. ἢ ΡὮ1]ο]. 1860 
5, 459. ΥΥ. Του 8], ὕὔθου ἀθβ ἃ. Ρυ. ἃ. Ογβέϊο. ΤᾺΡΙησοη 1861. 
ΥΥ. Μαγοονῦ, Π6 Α6. Ργοιηθέῃθο. Πἀββοιουῇ 1866. Β. ϑέδη[ο. 
Ἰοε, Ζθιβ ἃ. ἀ16 Οοὐμοὶξ Ὀδὶ ἃ. [856 1867. ΤῊ. Ηδητὶ Μαυέϊη, 
[μὰ Ρτοπιόἐμόϊἀθ. Εἰξιθ 50. 1ὰ ροηβέβ οὐ 1ὰ βἐγαοίασθ ἀθ οοὐδθ 
ἐγ] 0019 αἰ Ἔἰβοι 16. Ραγὶβ 1875. Ῥὰὺὶ] βοινγαγζ, Πὶθ Παγβίθ]ὰηρ; 
468 Ζθιβ 'πὶ Ῥυοιηθίμθιβ ἀθβ ἃ. ϑβαϊζυθάθὶ 1815. Και) ΕὟΘΥ, 
ΑΒΟΘΉΥ]Ο8 - δίπάϊοθη. Ομ δυβοη 1815. Ε΄ ΟΘΘ 8 ηη, Π6 Ργο- 
τηθῦῃθο Αθβομγ]θο. ἤθββαὰ 1870. ΑἸΟΧΆΠΑΟΥ ΚοΙΊβο, θυ Ρχο- 
πηθίμθυ8β 468 Α. 2ὰ υϑυβέθῃβθῃ ἃι8 (δὲ ΕἸσοη ΠΟ ἢ Κοὶ ὁ βθίηοὺ 
Εἰπίβέθῃυμπρ. Βου]η 1876. Ῥαέϊῃ, Εἰξιι 65 Βα 168 ὑγαρΡΊα 168 ΟἼΘΟΒ. 
Ι (1817) Ρ. 2580---806. ΑἸοθβέβ [ϑηζθ, ΠΠ χηϊέο (δὶ Ῥχοπι ἡ 
ἘβοΒη]ο. ϑροϊοίο 1877. 1μϑυνῖβ Οδιηρθ6}1, ΤῊΘ ἱπέθπέϊοι οἵ Αδαρ. 
ἴῃ ὕΠ6 ΡΥΟΙηθἐμθα8- ΤΥΠ]ορίθ. Αοαάθιην 1877 ἢν. 911. ΟἿνγ. Ηουσὶρ, 
[88 οὐ 80 }- τ] σ᾽ ῦβθ ΕἸ απ ἀδτηθηξ ἀθὺ ΑΒΘΉΥ]. Τταρσδαϊο. Κομβέδη 
1818, ΑἸοχ. Κ  βοι, ὕθο. θα Ῥσομ. ἃ. ἄβομ. ΡΏ ΠΟ]. 41 3. 997. 
ΟἾν. Μυΐΐ, Ζποὶ Τιίαπθη, Ῥγοπιείμθαβ ἃ. Βδαβέ. ΕἸ] γοτίγασ. 
Η4116 1888. Η. ὙΥ611, [ἃ [8016 ἀθ Ῥχοπιθέμόθ ἀδῃβ Εβογ]ο, 
ΑΠΠΌΔΙΓΘ 46 ᾿᾿88800. ΡΟὰΓν ᾿᾿ Θποουγασοιηθηὺ 468 ὁξ. 5γ. 1880 3.290. 
Ρ, ΒΙομύον, Ζὰν Πγαιπιδαίαγρσίθ ἀ68 ΑβΘἤγ]αβ. Πμοὶρεὶς 1892 5. 48, 

ὅ. ὕρον ϑοβδυρὶαὶζ ὑπὰ ϑοθμοσίο: Ρρὲ. 705. Μδγοὺ, Ἀ9. 
ΡΥ, γι αὰο ἰπ ἸΙοθο ἃρὶ νἱάθαίυσ. Βοηπ 1861. Βροχῃ. Ε᾽ο55, θ 
ἰΙοθο 'ἰπ αὰο Ῥγοπι. δρυᾶ ΑΘβοδυ απ νἱποίμβ βἰύ. Βομπ 1869. -- 
Ο. Εν. Μἅμου, Π1θ βοθῃΐβοιθ Παγβίθ]ηρ ἀθ8 Αβοιυ]θίβοηθη 
Ῥγοιηθέμθυβ. ϑδίαδε 1871. Οὐἰΐο, ἢ6 Ῥγομι. Αθβοῖ. σγϑ βοθηΐοαᾶ. 
Πιββοσέ, γοη Βοβίοοις 1819, Εν. ἢ. ΑἸΙ]οη, Ῥγοιμθέμοιβ πᾷ ἐμ 
Οδυσάβαβ, Απιθυίοαη Φουγηδὶ οἵ ΡΒΠΟΙΟΘῪ γο]. ΧΙΠ ἢτν. 1 5. δ1. 

6. ὕδθει ϑγιητηθέγίθ 465 Πίδοσβ: Ο. ΒΙρΌθοκ, Οὐ ΑΘ. 
ΒΟΙ] 8. ἃτὲθ ἴῃ Ργομν. ἔα θα] ἀϊνουθία ΘΟΠΡΟΒαρΥύ. Βουη 1889, 

ἈΣΧΥΔΟΈ 

ΠΡΟΜΗΦΘΕΣΕΥΣ 

ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ΡΟΝ -: 

παν οτος τος 

“- στο --ἰπν  ας ΤῊΣ 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΚΡΑΤῸΣ (ΚΑΙ ΒΙΔΑ4.. 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΘΚΕΑΝΙΔΩ͂Ν. 
ΩΚΕΑΝΟΣ. 
12 ΙΝΑΧΟΥ. 
ΕΡΜΗΣ. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

: Προμηϑέως ἐν Σκυϑίᾳ δεδεμένου διὰ τὸ κεκλοφέναι τὸ πῦρ πυν- 
ϑανεται Ιώ πλανωμένη, πατ᾽ Αἴγυπτον γενομένη ὅτι ἐκ τῆς ἐπαφήσεως 
του Ζιὸος τέξεται τὸν Ἔπαφον. Ἑρμῆς τε παράγεται ἀπειλῶν αὐτῷ 
κεραυνωϑήσεσϑαι, ἐὰν μὴ εἴπῃ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι τῷ Διί, καὶ τέλος 
βροντῆς γενομένης ἀφανὴς γίνεται ὃ Προμηϑεύς. ; 

,ς, «Κεῖται ἡ μυϑοποιία ἐν παρεκβάσει παρὰ Σοφοκλεὶ ἐν Κολχίσι, παρὰ 
ὃ Εὐριπίδῃ ὅλως οὐ κεῖται. ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν 
Σκχυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος" ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ Ὠχεανίδων 
νυμφῶν. τό τε κεφάλαιον αὐτοῦ ἐστι Προμηϑέως δέσις. 

1686 Ηγρούῃθβίβ γἄμτε νοῦ ἄθμι Ογδγωτηδεῖκου Αὐἰϑέορ ϑηθβ σοὴ 
ΒΥΖΔΩΣΖ ᾿θὺ, ὙΘΙΟΠΘΥ ἴῃ 50] ομθη ὑποθέσεις φαθίβὲ ἀΐθ Ηδυρίρυμκίθ ἀθσ 
Βδμα]απρ ΔηρτοὈὐ, Εἷου ἃθου ἀδ8 Αὐξιτθέθη 4θ8 Οκθᾶηοβ ἀπ θϑαομέοε 18 [5[. 

ς ἄπ ὅδ θυ Βηΐθη ϑέοκ ἀ65 ϑόρβοκίθε, Κολχέίδες, ψῚ ἀαγροβίθ! 
10 8100} ΙὩ800 τηϊὺ ΗἸ]6 ἀοὸν Μϑᾶθα ἀθ8 χοϊάθηθη Υ)]ίβο Ὀθιηδοβέϊσε, 
Μεϑάθα σὺ ἄθιῃ Ιαβοὴ ἀϊθ ΜΙΐ6] Καηα, σϑὶοἣθ ἰἢ νον  απάθῃ βοὴ ἀἰσέθη. 
θᾶζὰ φομδτίθ ἀὰ8 φάρμακον Προμήϑειον, ᾿πΘΙΟΠ65. ΑΡΟ]]. ΒΆ. ΠῚ 846 
ὈΘΒοΒγοὶθύ. Ὁ1Θ6 Απησαῦθ, νὶθ Μρᾶρα ἀϊθ 58] Ὁ6 ΒΘ Ομπθη πὰ Ὀοτγοϊἑδὲ 
δαὐξθ, Ὀοὺ Αμ]δίβ, σοη ἄθη [ἰάθη ἀθε Ῥγοιαθέμβειβ σὰ Ὀϑυϊομβέθη. Πίθεθ 
ΑὈΒΟΒ τ ϑ ἔαηρ Ὀοσδηπ ταϊξ ἄθιη Ὑρ 86: 

ς ν " ᾽ ᾽ Υ᾽ ὑμεῖς μὲν οὐκ ἄρ᾽ ἧστε τὸν Προμηϑέα. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

ΚΡΑΤΟΣ. 

Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον, 

Σχύϑην ἐς οἶμον. ἄβατον εἰς ἐρημίαν. 

1--121 Ῥγο]οροβ. 1-- 87 ὀγϑὺθ 
βοθηθ: Κυαῦύῦοβ ἃ. Β1ῖ8 ἀθῃ Ργο- 
πύου 8 ΒΟ] ορρϑῃᾶ, Ηορβδμᾶ- 
βύοβιῃὑ ΒΟ ἀρ ψοΥ Κχθαρσ θη 
θύῃ ὑγθύθη 1 Κ8 δαΐ. 

1. χΧϑονὸς πέδον ἰδὺ ἀΙ]οΒ οΥΒο 6 
πβοβγοίθυηρ [ἅν χϑόνα (εἰς τηλου- 
ρὸν χϑόνα): ΒΌΡΡ]. 360 χώρας “πέας 
πέδον, 002 πέδον γᾶς, ῬοΙΕ. 488 
γῆήῆς ᾿Δχαιίδος πέδον; τοῖϊῦ ἀθὲ ρἿοὶ- 
οἤθη Βροχίθμυηρ ἀ68 Αὐ]οκίϊνβ δαῖ 
ἀὰδβ ζὰγ ὕιβοβγοιὶ υηρ αἰθηθηᾶθ 
ϑυθδίαπεν, τ 68 τϊῦ ἄθ (θη. 
ΠῸΣ Θἴηθῃ Βορη ὈϊΠ]ἀθῦ, υὑπΐθῃ 
91, 110, 828, ϑορύ. 804 ποῖον δ᾽ 
ἀμείψεσϑε γαίας πέδον, Ἐϊαμ. 292 
χώρας ἐν τόποις Λιβυστικοῖς. --- 
Μὶϊ μὲν -- σοὶ δὲ (8) ψὶγὰ ἀδΥ Θτβίθ 
ΤῸ] ἀ68 Αὐἴταρβ, Ῥτγοτηθίμθαβ δἢ 
Οτῦα. ϑ06116 σὰ βοβαίθη (ἥκομεν 
νδι εἰπὰ τὶγ, ΥὟΙΣ Βὶπα δηὶ Ζ1616“, 
γ9}. 12), ἄθπι στυϑιΐθη, ἀθσ Αὐΐσαῦθθ 
ἀ68 Ηορμᾶβίοξ, σερϑηὔοογρθδίθ ", --- 
τηλουρός: ἀΐοδοη Αοορθηὺ σιοοὺ δυ8- 
αὐ οΚ ἢ ἀθὺ Οτδιηπιδίϊκου Αὐκἂ- 
αἴοβ περὶ τόνων Ῥ. 78, 6 8δῃ. ἢ) τ- 
ΠΟ ἰβὺ τηλουρός γοὺὴ τηλοῦ ΜΙ 
πονηρός 0 πόνος σΘὈϊ] ἀοῖ. Ατ- 
ἄρθγθ Ἰθϊΐβθῃ ἀδβ ὕοτίὶ σνοῃ τῆλε ἃ. 
ὅρος (οὖρος) --- ουἱὰβ ἐδττηϊηὶ Ῥ͵ΙῸ- 
ΟὉ] βυπὺ -- οὐδ οὖρον, ἤδυμπι (νρ]. 
Ουτέϊυβ Εἰγπμιο]. 5. 8482) ἃΡ. Ὀδηη 
γγᾶγΘ τήλουρος σὰ δοοδηξυΐθτθῃ. 

ῶ. Σκύϑης 418 Αἀϊοκιϊν δοθῇ 
411, ϑερύ. 811 Σκύϑῃ σιδήρω, Ἐν. 
ΒΒ68. 420 Σικύϑης λεώς, νρὶ. Μαι- 

18]. 1 28, 4 ϑογίμαβ “ιηδγᾶραοβ, 
αηΐθη 80ὅ, Αρ. 109 Ἑλλάδος ἥβας, 
υηΐθῃ Προμ. λυ. Χ 9 Μίγυν στρα- 
τόν, ἴταρστη. 818 Κουρῆτα λαόν υπὰ 
αηΐθῃ ζὰ 761. --- Ζὰ οἶμος (᾿ΒεαΒπ᾽, 
ἄδηη “βέγοι ἢ, ϑίγο ̓) νρ]. 1]. 11, 24 
τοῦ δ᾽ (ϑώρηκος) ἤτοι δέκα οἷμοι 
ἔσαν μέλανος κυάνοιο (Ζ68ὴ δ γοιθῃ 
γοη ΒΙαυδβίβ]). --- ἄβατον δἰθμὺ ἴῃ 
ἀεροηβαὺς χὰ οἶμον, ψὶθ ὙΘΏΠ 68 
Ὠϊοίβθ  οἷμθ Βδθῃ, αἀϊ6 [γ πθιηϑη- 
ἄθῃ οἷπθ Βδμῃ ἰδέ". ΥΩ]. ϑορῇ. 
Απΐ, 118 ἔρημος ἔνϑ᾽ ἂν ἡ βροτῶν 
στίβος. -- ὨΪ6 σοῖο Αὐ]δβ8 
ἰπ ἀτιἰοα Επίβθο Βπάθὺ βοὴ δομύ- 
Τη8] ἴῃ ὑηβούθῃ ϑίζοκο. Υ̓ΔΒτοπὰ 
ἀογ ΤΥΌΥΔΟΏΥΒ ἴῃ ουβύθῃ Εἰαἴδθ 
ἸΏΠΊΘΥ δὰ8 οἰπθιη Υ̓οτΐθ Ὀθβίθῃῦ 
(χα 116), ᾿ἰδὺ ἴπὶ φυϑιίθη ἃ. ἔηΐύθη, 
ὈΘΒομ ἀο 8 ΔΌΘΥ πὶ ἀσ!ἐὔθῃ ἃ. νἱθυύθῃ 
Ευΐβα ἀἷθ οἴβϑίθ Κἄγζθ ἀθβ Τυῖ- 
Ὀγδοῆγβ ἴθ ἀογὺ ἤθρθὶ αἷθ ἰθύχίθ 
5106 ἀ68 νογϑυβροβομάθῃ ΥΥ οτὔῦθϑβ 
οὐδὺ ἷμθ δἰ δι] Ὀἷσθ τϊῦ ἄθι τνοῦ- 
δαθροδομάρῃ ὙΥ οτΐθ δαΐβ θηρϑίθ ζὰ- 
βδιητηθη δδηρσθοηαθ Ῥαγίκοὶ (τὲ 861, 
γὲ 140, δέ 998). [πὶ αν ἴθπ ΕἰΪ86 
ἴοισὺ δὴ 8608 ϑύβι]'θῃΒ ἤϑὸῃ ἀδὺ 
Οὔβυγ οἷῃ ἀγθὶβ] ῖροβ Υοχύ, ἀδ8 
ἔΣ 510} οἰπθθὴ ΤΥ γ8 Ὀϊ]αθί, 
85 ἄρῃ χιυϑὶ ἄντρθη 06] θη οἱῃ 
γἱ υβὶ Ὀῖρσοσ Εἰρθηηϑιηθ (861 Κιλι- 
κίων, 840 Ἰόνιος). --- δ. 868ο], 
Ὀρηιθυκὺ τὰ ἀΐθβθῃ Υ. τοῦτο εἰς 
τὸ ἀπαραμύϑητον τοῦ δεϑησομένου᾽ 
καὶ Σοφοκλῆς τὸ αὐτὸ περὶ Φιλο- 

ὝΡῚ ᾿, Ὕ. αν 3 , 

ΠΥ ΞῊΤ ὙΥῸ  ΠΈΡΗΡΕ ΕΝ ΘΟ ΤΡ ΤΡ ΞΒΕΡ ΤΕΣ 

ΣΎ χον 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

Ἁ 

Ἥνφαιστε. σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 

ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο. τόνδε πρὸς πέτραις 

ὑψηλοχρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι 

ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις. 

τὸ σὺν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας. 

ϑνητοῖσι κλέψας ὥπασεν᾽ τοιᾶσδέ τοι 

κτήτου λέγει, να]. Εἰη]οιαησ 5, 28 
υ. Υ. 20, 210, δι Αὐἱβίορ. Αοἷ. 704 
ξυμπλακέντα τῇ Σκυϑῶν ἐρημίᾳ. 

8. Ἥφαιστε, σοὶ δέ: 80 Βπάοί 
τᾶ ἄθῃ γοκαίίν δίξθγβ νοσδιϑ- 
αοϑίϑ!]ῦ, ἀτπὰ σ᾽ θῖο ἀυτο ΝΘηπυηρ 
ἀρ Ναϊθθηβ αἀἱθ Αὐΐηθνκβαιηκοὶῦ 
ἀθβ Αηρογθάθίθη ἴῃ ὈΘΒΟΠάΘΥΘΥ 
ΥΥ οἷ8θ 2 ΘΥΓΘΘΘΗ. ΥΩ]. Θά, 16, 
180 ἄττα, σὺ δ᾽ ἔρχεο ϑᾶσσον, 1]. 
1. 282 ᾿Δτρείδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν 
μένος, ὁ, 429 Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μοί 
ἐσσι πατήρ; Βάυδσ ὑδὶ ϑόορῃόοκὶθβ 
(Αἱ. 1409, ΕἸ. 1580, Ο. ἢ. 1090, 1808, 

0... 987, 882, ὅ07, δὅ92 Απέ. 1087, 
ΡΒΙ]. 199); ΔΈΟΝ ΓΡΙδἰου] ΤΉ θασ. 1210 
ὧ Σώκρατες, πρὸς σὲ δ᾽ ἂν ἤδη 
εἴη ὃ μετὰ τοῦτο λόγος. --- μέλειν: 
Κιᾶρ. 1 8 41,11, δ ἃ. ΠῚ 8 47,11, 2. 
ο- ἐπιστολάς, ἐντολάς, γα]. ϑαρρὶ. 
1012 φύλαξαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πα- 
τρός, Ῥεῖβ. 288 κοὐ μνημονεύει τὰς 
ἐμὰς ἐπιστολάς, ἴτσπι. 298 ἄκουε 
τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς. 

4, πατήρ το Ζθυβ πἰομὺ ὈΪοίβ 
αἴθ Ὀίθμου 40, ὅ8 υπὰ Ηρττηθβ 947, 
984, βοπάθυῃ δύο Ηορμᾶβίοβ 17. 

ὅ. λεωργόν" κακοῦργον, πανοῦρ- 
γον, ἀνδροφόνον Ηρδγοῦ. α΄. Οατεϊαβ 
ατ. Εὔγια. 5. 8615 ἰοιἑθὺ λεωργός 
γῸὺ ἄἀθν Υυγ2606] λὰ (λάω, λῆμα, 
λῆσις) ἃὉ, ἃ 6] ΟΠΘΥ λα- οργός 86- 
ὈϊΠαοί νοτάθῃ Βθὶ, 80 ἀαΐβ λεωργός 
ἄρῃ Ὀραραίοί, ψΘΙομου οπ Βἴοῖ.. 
βἰομξ δαῇ Βθομὲ ἃ. Θοβθὲς μὰν πϑοὴ 
ΥΗΚᾶν Βαη 6]. γε]. Ηθϑϑυοῖ. 
λαοργός" ἀνόσιος. Σικελοί, ΑὙΟῊ]]. 
ἔγστῃ. 88 πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐ- 
ρανοῦ κράτος, σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ᾽ ἀν- 
ϑρώπων ὁρᾷς λεωργὰ καὶ ϑεμιστά, 
ΧΘΠΟΡΒ. Μρι. 1 8, 9 αὐτὸν ϑερ. 
μουργύότατον εἶναι καὶ λεωργότατον. 

06. ἀδάμας" γένος σιδήρου ΗΘ- 
ΒΥΟΌ, τοὶ. 64, κρατεροῖς ἀδάμαν- 
τος δῆσεν ὅλοιο Ριπά, Ῥυίῃ. ΤΥ 9ὅ 

δ} Θίβθυμθη Νάρο!η᾽, ἐξ ἀδάμαν- 
τος ἢ σιδάρου Θά. ἔγρτη. 88. Εγϑί 
βθοιὺ ΤὨΘοργαϑὺ σιγὰ ἀδάμας ἴῃ ἀδὲ 
Βοαραύαηρ σοὴ Ὠἰδιηδηῦ σϑυγδθομί 
(ΡΙπᾶθιὲ ἂθ δἀδτηδηΐθ, Θοπημ. ἃηέϊαα. 
Ρ. 19). -- ἀρρήκτοις πέδαις: 11,18, 86 
ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε γρυ- 
σείας ἀρρήκτους ἀλύτους, Ὁ} 117: 
19 δυσλύτοις γαλκεύμασι. Πέδαι 

Εβββθίη, δεσμά Βαπάρ, ΥὙμὶ. Επν. 
ΒΩΚΟΗ. 447 δεσμὰ διελύϑη πεδῶν, 
Ἀν. 860 πῆμα νόσου, Ῥεγβ. ὅ48 
λέκτρων εὐνας. --- Ῥ θη ᾿Αμαρᾶδέ δαί 
βοθυοβ ταϊρ Αὐβηδῆμηθ γοη δορί. 
ὅθ9, γο ἀθν ΕἸἰσθηηδτηθ πἰομὺ Ἰοϊοὰ 
ἈΠάΘΙΒ ἰπ ἄθῃ ὕ6γβ8 ζῇ ὈΓΙΠσΘῚ ὙΆ7 
(αηΐθῃ 840 ἰϑὺ πίομύ ἰθηθυ χὰ 
ΓΘΟΒΏΘΠ), ΠῸῚ ἰτ ΘΥβίθη Εἰαἴβθ ἀ68 
Τυϊαιθέθγβ. ΠΘυβθ] 06 ὈΘβέθηὐ ἱτη ΊΘυ, 
γγὶθ ἀοΥ ΠΣ φαρήνο γὰ α. εκΚίγ]υβ ἴτὰ 
Θιβίθῃ Εἰπίβαο (σὰ 3. ἃ. 780), δὰβ 
Θἴπθι Θἰηφῖσοη ΤΥ οὐΐθ, συ] ἢ 68 σϑ- 
δ  Β]10ἢ ἀγθ 81} ἷρ, δἔξοτβ Ἰθάσοι 
δ Οἢ τ ΘΒ 81} Ὀ1σ Ἰδὲ ̓ (σῖθ ὙἘ. ΠΟΟἢ 
θ4, 858, 796, 80ῦ, 811). ὕπδου ϑύῦοκ 
μδὲ ἀυθίζθῃῃ ΒΟΙΘΩΘ Αὐυΐδὄθαπρθῃ. 

-΄ 

1. τὸ σὸν ἄνϑος᾽ τὸν σὸν κό- 
σμον ὅοδο)]. ΤΏΘορῃ. 462 ποὶίβὲ ἀθ8 
ἀο]ά685 τϑίηου ΟἸδὴς καϑαρὸν ἄν- 
ϑος. --- ἀμ παντέχνου πυρός ΤΕ]. 
110, Χοηορι. Μρι. Υ͂ ὃ, 7 τὸ δὲ 
καὶ τὸ πῦρ πορίσαι ἡμῖν, ἐπίκουρον 
μὲν ψύζους, ἐπίκουρον. δὲ σκότους, 
συνεργὸν δὲ “πρὸς πᾶσαν τέχνην 
καὶ πάντα, ὅσα ὠφελείας ἕνεκα 
ἄνϑρωποι κατασκευάξονται᾽ ὡς γὰρ 
συνελόντι εἰπεῖν, οὐδὲν ἀξιόλογον 
ἄνευ πυρὸς ἄνθρωποι τῶν πρὸς 
τὸν βίον χρησίμων κατασχευάξονται, 
Ρ]αῦ. Ργοΐαρ. 8210 ὁ Προμηϑεὺς -- 
κλέπτει Ἡφαίστου. καὶ Αϑηνᾶς τὴν 
ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί. --- πυρὸς 
σέλας βϑοοη Ηοῃ. []. 19, 8τῦ, γρ!. 
Η685. ΤΏρορ, ὅθ66 κλέψας ἀκαμάτοιο 
πυρὸς τηλέσκοπον αὐγήν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 

ἁμαρτίας σφε δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δίκην. 

ὡς ἂν διδαχϑῇῆ τὴν Διὸς τυραννίδα 

στέργειν, φιλανθρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 

ἨΗΦΑΙΣΤῸΣ. 

Κράτος Βία τε. σφῶν μὲν ἐντολὴ Διὸς 
ω ΄ 

ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι" 

ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἰμι συγγενῆ ϑεὸν 

δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 

πάντως δ' ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν᾽ 

εὐωριάξειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 

τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ. 

ἄκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκεύμασι 

9, σφέ, αὐτόν πὶθ ϑορύ. 618, 
ΟΡΆἢ. Αἱ, δ1, Ο. Κ. 40, ΤΎδοι, 2384, 
πων, ἴου δά, 11 Ὁ. ὅδ, οὶ ἅδη 
ΤΥΔΡΊΚΟΥΩ πιγὰ σφὲ ἅν Κ᾽ σαν, 
Πυδὶ ἃ. ΡΊαταΙ σοῦτδαοῃξ, πϑτοηὰ 
Θ8 Ὀδὶ ἨΟΙΘΥ πὰ ἄγ ἄθη Ὦαδ] 
γοΥ Κοιμημηλῦ. γΩὶ. Κυᾶρον 11 861,1.,14. 

10ἴ, ἄν μϑὶ ὡς ἃ. ὅπως Ο. οθαΐ. 
ἰϑῦ ἴῃ ἀδὺ αὐδίβομθη Ξρύϑοθ βΘὮῦ 
δον ΘΒ Π]1ΟὮ; 80 ΒοὈταυομὺ Ασιβίο- 
ῬΏΒηΘΒ ἱπηηθῪ ὡς ἄν, ἃ. ἴῃ ἄθῃ αὖ- 
ἰβοηθη Τηβο τ ἥξοη Βπᾶοὲ βίο ὃ ὕπως 
ἄν Βδυῆρ; γρὶ]. 064, 106, 894. Ποῖ 
ἀοάδηκθο ἰδ: φδυιϊδ ὃ δαυϊηδτΥ, 
ἀθν Θθναὶδ ἀθβ Ζθὰβ σαὶ Ττοίζ 
ἯΠῸῚ Μϑηβοιθῃ 2ὰ ᾿ΙΘΌΘη“. 

18. Μιῤ ἔχει τέλος γο]. ΒΟΡΆ. 0. 
Κὶἴἷι, 1180 πάντως ἔχει τάδε κῦρος 
υ- κεκύρωται). --- οὐδὲν ἐμποδών: 
“Ὧ181] γοβ ἀϑιϊηθὺ᾽, ὩΣ μδ θὲ ΘΌΥΘ 
Αὐΐραθθ νο] σδοιῦ πὰ βοιὰ ἔσυρ ; 
πὰ Κοιημηῦ ἀ16 Πθῖμθ δῃ τ] 0}."" 

14. συγγενῆ: τὸν ἀπὸ μιᾶς ὃρ- 
μώμενον τέχνης ὅ80Π01]. ὙἹΘΙΤΙΘῺΥ 
"8 τη8η συγγενῆ γὺὴ ἀδὲ 66- 
ΒΟΒΙ ΘΟ βυθυνδπα βοαῖς νϑυβίθῃθῃ, 
Υρ]. 89, 2ῶ89.0. Ηορμββίοβ ἰδὲ ΕΝ 
ΒΟΒῃ ἂθ8 Ζθυβ ἃ. ον Ηρχὰ (1]. 1, 
ὅ71 ἢ) οἄθὺ ἤδο Ηϑβίοᾶ, ΤΏθορσ. 997 
ἄθυ ναύθυϊοβθ βϑοῦπ ἀδὺ Ηδτα, Ὑ16 
Ῥγομηθύμθαβ βόμη ἄον ΤὨθταΐβ. ΤῊΘ- 
1218 ἰδὺ Τοομύον, Ηργω ΕἸ ΚΟ] η ἀ 68 
ὕταμοβ. Υρῖὶ. 89. 

εὖ εὐωριάξειν" ὀλιγωρεῖν, μὴ 
ἔχειν φροντίδα, παρακούειν ΗΘΒΥΟΗ. 
ἴδῦ δὴ συΐοη Μαυΐβ τ. Ἰοἱοδέθη 

ΑΒΟΒΎΙΟΒ, Ῥχοιαθίμθαβ. 8. Απῇ. 

Θίημ68 (εὔωρος, βθοιτα8) Ὀδὶ ἀθὺ 
Αὐβέμγαηρ οἷπθθ Αὐξταρθβ, 80 
ηἰτητηὖῦ τηϑῃ αἴθ ὅδομθ πϊομῦ σϑηδα. 
ΥΩ]. ἀπβοὺ “θῦνδαβ δαΐ ἀΐθ Ἰοίοῃδο 
ΑΟἾΒ86] πρῃπιρηῇ. 

18. Θέμιδος: νΕῚ. ΕἸ] οἰ δαηρ 85. 
160: ὀρϑοβούλου ἃ. αἰπυμῆτα Κοπίτα- 
βξίδυθη: αἰπυμήτης. ΑΟΥ τἱῦ Β6ί ποὺ 
ΚΙΌΡΒΘΙ Ζῃ δοοῦ, ὥδθι. ἀδ5 Μαΐβ 
μἴπϑαβ βέγθί. γρὶ. εὔβουλον Θέμιν 
ΡΙηά. ἔγρτη. 6. --- Π16 Αὐῇδδϑαηρ ἴῃ 
οἴπθη δ κίυ!β μαὺ ἄγ ὑγαρίβοιθ 
Τυϊτηθῦοσ ἰπὶ αν θη Εἰαβ6 ΒΘὮΓ 
Βδυῆρσ; 586]θη Ὀεὶ Αβομυ]αβ ἱπῃ 
οσβίθη Εἰπίβθ ἃ. κουδμεμον ἄδηῃ 
ΠῸΓ ὉΘῚ ΕἸσθηπδιηθη (780). [πὰ 
αγιξίθη Επαΐβθ Κουημηῦ ἀν Πακύν]ὰβ 
ΦΟΒ ζ  Ὠμη8] ἴῃ ἀηβούθ ϑἐο ΚΘ ΥΟΥ 
τ. ΖΥΓΆΥ 850, ἀδίβ χυβοθθη ΤΉ Θβὶβ 
ἃ. ΑΥβὶβ ἀ16 Οὔἶβαν ἔΔ}10, πάθη ἀϊθ 
Ιδῆσθ ουβίθ 51:106 ἀδ8 Επᾶθ ἀθ8 γου- 
δαβσθῃθηάθῃ ουίθβ οὐϑὺ δἷῃ ἱη- 
Β11Ὀ1σ68 τὺ ἄθη γογδυβσθῃθηάθῃ ἴῃ 
θηρϑῦθυ  Θυ ὈΪπἀπηρ' βύθ βομὰθ8 ὙΥ οσύ 
ἰϑὺ (1009 δέ, 1021 τὶς). γρὶ. σὰ 2. 

19. ἄκοντά σ᾽ ἄκων, 611 ἄκου- 
σαν ἄκων, 218 ἑκόνϑ᾽ ἑκόντι, Επγ. 
ΚΥΚΙ, 958, ἑκὼν ἑκοῦσι, ΗΙρρ. 819 
οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑκών. ὙῚΘ ὈΘΙ ἰθὺ 
61 ἄθῃ Πι:ο θυ Β010}6 Ζυβδιπτηθη- 
βίθ]ὰπρ’ ΟἸΘΙΟΠΘΥ ἴῃ νϑυβομιθάθηθι 
ΒΖ Θὰ ρ' βύθῃθπαον Ὑγουγίθ ἰβύ, 
φοὶσὺ Οά. ὅ, 1δὅ παρ᾽ οὐκ ἐθέλων 
ἐθελούσῃ -- οὐκ ἐϑέλων παρ᾽ ἐϑε- 
λούσῃ, να]. Θά. 8, 272 Ἂ» δ᾽ ἐϑέ- 
λων ἐθέλουσαν ἀ ἀνήγαγεν, ὅ, 91 εἰρω- 

ϑ 



ΑΙΣΧΥΛΟΊ 

προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ. 
ἵν οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν 

δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ 
οιἰᾶς ἀμείψεις ἄνϑοο" 

νξ 
ἀσμένῳ δέ σοι 

ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει φάοο. 

τίς μ᾽ ἐλϑόντα ϑεὰ ϑεύν, ΟΠ. 89 
παρὰ φίλης φίλῳ φέρειν γυναικὸς 
ἀνδρί, αμέθῃ ῶ9, 199. 970, 102, 921, 

20. ἀπανϑρώπῳ πὶτὰ ἀαγο ἄθη 
ἴο]. Υ. ποῖῦου ἀὐερσοῦαηνι. Εχίληϊα 
αὐέθ οὐ] ανὴ Ροούα 1ῃ ἢ] ἐδ πὴ 1)Ὰ}} 
Ἰη 9 ὩΣ ἸΏ ΘΙ (Ηθυπηδῃ}). -- πάγοι" 
αἷ ἐξοχαὶ τῶν πετρῶν καὶ τῶν ὁρῶν 
ΗΘΒΥΟΒ. Οὰ, ὅ, 411 ἔχτοσϑεν μὲν 
γὰρ πάγοι ὀξέες. 

21. 16 δάπῆρ ἀἰο Ρυὰδ ροβι ΘῈ, 
80 δαῦ δ οἷϊ ἀδβ γγοῃ, τὶς ἴῃ 
ον] ον Δ οἰβθ οἴηθ ϑθ] } ὰηρ 'πὶ 
φιυ ιΐθῃ αἸ θὰ ο ἀθυ Ῥ Ια) κεῖσ: γρΊ. 
106, ϑορῃ. Αμπί. ῶδ7 οὔτε ϑηρὸς 
οὔτε του κυνῶν, Ἐπὰν. ΗΘΚ. 870 οὔτ᾽ 
ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης, ΒΟΡΒ. 
ΤΊδοἢ. 8 οὔτ᾽ εἰ χρηστὸς οὔτ εἴ 
τω κακός, 1284 σπαραγμὸν ἤ τιν 
οἶστρον, Ο. Β. 817 ῷ μὴ ξένων 
ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶι τινα δόμοις 
δέχεσθαι, θὰ. 4, 81 οὔτε ἄναξ ἐπι- 
δευὴς οὔτε τι ποιμήν, ϑοίοῃ ἔν. 4, 
12 οὔϑ᾽ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δὴ 
μοσίων φειδόμενοι. γα]. σὰ 468. “-- 
οὔτε --- ὭΟΟΙΝ δςἢ μιν: ἀδιηι 
ΒΟ 1] δῦ 510} ὄψει φϑυστηδῖβο ἃὴ 
ἀδ8 ζγθῖίο ΟἸϊθὰ ἃ. ΥῈ]. ΘΌΡ}]. 
1000 πρὸς ταῦτα εὴ πάϑωμεν ὧν 
πολὺς πότος, πολὺς δὲ πόντος εἵνεκ᾽ 
ἠρύϑη δορί. ἘΥεααθμἐἰββὶ πο ὨοΟ 
δὺ ἃὉϊ σταχμητηαύϊοὶ αἰοσϑησιν ἀντὶ 
αἰσϑήσεως ΡΟΣ αἰαπί, ααϊθὰβ ἴῃ 1ο- 
ΟἿΒ ΟἿ) ΠΟΙΪη6 ποίϊο γϑι ὈΪ ΘΟ σΘη6- 
γἿ8 ὑβοῖῦθ σου ρυθ μϑ πα ϊξον (Ποῦ θο ). 

“"᾽͵ σταϑευτύς: φλογιξόμενος " 
σταϑεύειν γὰρ τὸ κατ᾽ ὀλίγον 
ὑπτᾶν φασὶν Ἀττικοί ϑ6δοὶ. στα- 
ϑευτός" πεφλογισμένος ἠρέμα ΗΘ 
ΒΥΟἢ. ὕοη στατὸς ἃ. εὔω (ΒΘηρθοὶ. --- 
Μδὴ ουνατίες πδοὶ 1ὅ (δυσχει 
μέρῳ) οογ αἷθ Βομι] ἀθυθηρ ἀν 
ΓΟ ΕἸΣ ΚαΏρΘη (ΟΥ ΚαΙο: 
[ἂν θη ΟὐἹθοῦθη παν ἀΐθ Ομ ]ἀθ 
ὑπηρ᾽ ἀθ5 ΘΟ ΘΠ γα ἀ68, γοσὰῃ εἰ ἢ 
ἄθυ ὍοΙρι πᾶς ἀοροηβαῖζ Ραββοπὰ 8 }- 
ΒΘ ]οΙδέ, Ὑἰνκοᾶινον. ΣΎΝ φοῖ- 
βον ὕδωρ ἢορε. ἔν -- ῳφ ᾿ἡδορὲ 

ΑἸ οναἰΐου, νοὶ. δορί. 661 φλύ- 
οντὰ σὺν φοίτῳ φρετῶν, Αρ. 492 
φῶς ἐφήλωσεν φρένας. Εἶπ Ρατο- 
αἱ6 ΡΞ ϑύ6}}6 ξβομοίηξ ἀὰβ Ὀδὶ Εππί. 
Θὰ. . 1484, 21 ἀθου]]θἔθγίθ ΒγθΟ- 
δἰὔος χρόαν δὲ τὴν σὴν ἥλιος λάμ- 
πων φλογὶ αἰγυπτιώσει πὰ δι Βα] ἔοι. 

28. γροιώ σον ἈΒΙ θΘ ΕΣ ὩδΔΟἢ 
ἋΘΥ ΙἸοη. (α] ἔθ) ΒΟΥ, χροεή, Ρ6- 
Ἷ δμμ] ο ΒΌΥΠῚ χρόα; νρ]. ποιά ἃ. 
πόα, ῥοιά ἃ. ῥόα, ΑὐἹείορῃ. ἘΚΚΙ. 
0710. 084. 680 στοιά ἔϊι. στοά. --- 
ἄνϑος γῸὴ ον αν Ηρχοά. 1 98 
οὕτω πάντων τῶν κύκλων οἷ προ- 
μαχεῶνες ἠτϑισμένοι εἰσὶ φαρμώ- 
κοισι; ΥῸ0ὴ ἃἀθν Εαὺῦ6 ἀθβ Ηδδγθβ 
ΘΟΡὮ. Ο. ἢ. 142 λευκανϑὲς κάρα, 
ΒΑΌΥΙΟΒ 323, 8 τῶν τριχῶν ἔτιλλεν 
ἃς ηὕρισκε λευκανϑιξούσας; γ0Π} 
ἀθυ Ηδαύξαγθο ϑοίοη ἔν. 27, ὅ 
τῇ τριτάτῃ δὲ γένειον ἀεξομένων 
ἔτι γυίων λαχτοῦται χροιῆς ἄνϑος 
ἀμειβομένης, Τμοοάοκίθς ἔν. 17 ἧς 
αἀγχιτέρμων ἥλιος διφρηλατῶν σκο- 
τεινὸν ἄνϑος ἐξέχρωσε λιγνύος εἰς 
σώματ᾽ ἀνδρῶν (γ οὴ ἀθυ Νορου- 
ἴαυ 6 ἄδν Ἀϊμίορει). -- ἀσμένω: 
1], 14, 108 ἐμοὶ δέ κὲν ἀσμένω εἴη, 
ΞΟΡΏ. ΤΎΔΟΙ.. 18 ἀσμένῃ δέ μοι ὃ 
κλεινὸς ἦλθε. «παῖς, Εν. ῬΒδη. 1048 
χρόνω δ᾽ ἔβα τότ᾽ ἀσμένοις, Αὐἱβέ. 
ΕἼ]ο, ὅ82 ἀσμένοισιν ἦλθες ἡμῖν 
φιλτάτη. ὕτονι ἀΐθβοθ αν ὕὑοὶ 
εἶναι ἃ. ἀθη θυ θη ἀθ8 Καὶ ὁ; ὴ ΘῈ} 8 
νοὶ. Κυᾶρσου 1 ὶ 48,06, 4. Ζυμ 66- 
ἀδηκθη υ9]. ᾿ϑαΐθγου. 38, Θ67.,Π68 
ΜοΥρθηΒ ἰνοῦ ἀὰ βᾶρσοη: ΑΟΘἢ) ἀδίΒ 
Ἰθἢ} θη Αὐθμὰ θυ ]ΘΌΘῺ τηδομῖθ! 
[)8ὲ8 Αὐθηὰβ πὶτϑὺ ἀὰ βᾶσθι; Αδὴ 
ἀαβ ἴθ. ἄθη Μοῦροθη. ουϊοῦθη 
πιδοιίο "" 

24, ποικιλείμων: ποικίλον ἔν- 
δυμα ἔχουσα διὰ τὸ πεποικίλϑαι 
τοῖς ἄστροις ὅ.Πο0), Μ|Ιὴν ποικίλος 
ν5]. ὅογη ἢ, ΤΎδοι. 94 αἰόλα νύξ, 
Εν. Ηθ6]. 1090 ἀστέρων ποικίλματα, 
ἔγριῃ. ὅ98. ὀρφναία νὺξ αἰολόχρως 
ἀκριτός τ᾽ ἄστρων ὄχλος, υἱὲ ἀθιη 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

πάχνην ὃϑ᾽ ἑώαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν. 

αἰεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν χακοῦ 
τρύδει δ᾽" λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω. 

τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. 
ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 
βροτοῖσι τιμὰς ὥπασας πέρα δίκης. 

. Β΄ 5 ἣ - ἥ “ 4 ἀνθ᾽ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν 
ὀρϑοστάδην ἄυπνος. οὐ κάμπτων γόνυ" 

ἃ ᾽ 9 Ἁ Ἀ Υ 9 “« 

πολλοὺς ὃ΄ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς 
ὼ νΨ , Ἁ ’ ’ ῶ φϑέγξῃ" 4΄Ιιὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες 

ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον χρατῇ. 

3 ,ὕ ’ Ἁ 

εἶεν, τί μέλλεις καὶ κατοιχτίζῃ μάτην: 
΄ 

ἷ“Μοιΐθη 6116 εἷμα ἔπτη. Ιοῃ 1180 
μελάμπεπλος νύξ, Αὐροῃ. ΟτΡΒ. 
1026 νὺξ ἀστροχίτων (Όὕ11 μήνη 
ἀστροχίτων), ΟἸαυάϊδη Παρὺ. Ῥτοβ. 
ΠΠ 808 ῃοὸχ ρμἱοΐα βίπυβ, Ηρθγάθιυ 8, 

γι σὰ ἀϊθ Ναομί, ἀθ8 Τάρθβ 
Εριπάϊη, Και τϊὺ ΠγΘ μὴ ΒΟ ΔΥΖΡῊ 
Μαμΐθ}“, --- ἀποκρύψει: κρ νου ]δησοτνὲ 
ἴῃ} Αἰϊδαὺ ἴῃ ΟΥ̓ ΑΥ̓ΒῚ8Β 16 πηΐθη 059 
ϑεοπρύπους, πη. 408 ἄτρυτον, ΡΟΥΒ. 
917 ἀποτροπήν, 896 ἐπέφλεγεν. --- 
ἀποκρύψει φάος: ΑΥοΒΠοομοΒ ἴγριῃ. 
τά Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων ἐκ με- 
σημβρίης ἔϑηκε νύχτ᾽ ἀποχκρύψας 
φαος ἡλίου λάμποντος. 

26, θ᾽ πγὰ οἷη ωοἱὰ γυου- 
παηάθη βίη, ἄθββθῃ 8] ἀἱοἢ Ρθὶ- 
πἷρσθη τὰιῖγᾷ. Αὐΐ ΤιοΙὰ τὶν ἸΠΏΤΊΘΥ 
νίθάου Το ἴο] θη. 

21. ὁ λωφήσων: γ]. ὅορ!ι. Αἰύ, 
201 οὐδ᾽ ὃ κωλύσων παρῆν, ΕἸ. 
1197 οὐδ᾽ οὑπαρήξων οὐδ᾽ ὁ κω- 
λύσων πάρα, νοὶ. ἀπο} ἀπίρθῃ 771, 
Κυᾶρου 1 8 ὅ0, 4,8. Τπυϊοιεϊσ ἀρηκὲ 
ἂθν 3080]. δῃ δἷπθ Ὀϑβϑϊπημηξθ ΡΘυβοὴ 
(ΗθυἈ 168). λωφήσων ὨΐοΟΙ ἰχαῃβιἐϊν 
(8710 1Ἰηἰγδηβὶν). [8 ΟἸ)οκύ Ὀ]οΙ ὺ 
Ὀ6 ἀἸθΒθ, αθὈνδ ἢ ἀθ5 Ῥαυύϊοὶρ8 
σον Β]10}}) ἑονί. --- ΜΙ οὔπω (σο- 
ἰγθηηΐ σπ|ῖθ ὅ11, Ῥογβ. 179, Οδο. 
141, ἔππι. ὅ90, ἔρτῃ. 281, δ) “1}} Ηε- 
Ῥ βίο πο ἐδ ἈΠ ΘΓΘΒ ἀυδάγἄοκθη, 
4158 τῶϑ νῖν οὗνα τοἱϊξ “ἀοίη ΕἾ. 
γοίΐθυ 50}} ΠΟΘ ουδὲ σϑΌοσθη ψοῖ- 
ἀθη"᾽ βᾶσϑθὴ στ ] θη (Βοι 2). 

» τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεόν. 

28. ὕοῃ ἐπαυρίσκομαι ΚΟΙηΙΏΘΗ 
Ὁδὶ Ερίκθου ἃ. ΤΥΔΡΊΚΟΤΗ ΠᾺΡ ἀϊθ 
ἘΟΓΠΘα ἀθ8 συίξθῃ Αογ. ἐπηυρό- 
μὴν νΟΥ. ὅπ ἀθῃὶ ᾿γοΟ βοῦθη ΚΙ ΠΠΘ 
γ0ὴ) ἐπηύρου (ἀδ8 ᾿ἰϑὺ ἀθγ ΤοΒα 
Γ᾽) υρ]. 1]. 1, 410; 1δ, 10 οὐ μὰν 
οἵδ᾽ εἰ αὖτε κακορραφίης ἀλεγει- 
νῆς πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇ- 
σιν ἱμάσσω. 

29, ϑεὸς ϑεῶν (σα 19) τυἱύ Β6- 
φιθῃυηρ δῇ βροτοῖσι. 6 ΟδέξοΥ 
Ὠαῦθη ἄθη ὐθυ ὉΠ] θη σοροη θυ 
ἀ Π) 00 1:1 Ἰηΐθγθββθ. ϑεῶν Βομδν 28- 
ἠδομδὺ χὰ τιμάς. --- ὑποπτήσσων, 
γρ]. 116, 960. 

80. τιμάς: διδοίη Οὔϊξου, 
γουγθομίθ 16 γέρα 107 (γρ]. χὰ 229). 

81. φρουρεῖν ὈΘΖΙΘῦ 510} δαΐῦ 
αἴθ ἴῃ ἢρσ. Υ. ΔηρΟΘΘΌΘη6. Κ'οὨ]αἴ- 
Ἰοβὶρ κοι. Ποῦ φ φρουρός ἀατῖ πιομέ 
Βο} ι]αΐθη. --- ἀτερπῆ: γρῚ. ἄξηλον 
148. Ηομ,. θα. 11, 94 ὄφρα ἴδῃς 
νέχκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον. 

82. ὀρϑοστάδην ν: γρ]. ΕἸ ΙΘιἰπηρ' 
5. ΟΝ, -- γόνυ κάμψαι: ἀναπαύε- 
σϑαι Ηθξγοι., νρ]. 890, 1 128 
φημί νιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, 
εἴ κὲ φύγησιν δηίου ἐκ πολέμοιο, 
Εν. Ηθὶκ. 1080, 1160, Οαδΐα]]. 64, 
808 πἶνεοθ δχθιαπὶ βϑάϊθαβ ατέμ, 
88. σροαναφωνεὶ τὰς μονωδίας 

αὐτοῦ (88 81) Ὁ) ἢ 
80. νέον (νρ]. Κντᾶρον 1Π ὃ 406, 0, 

τ): νρῖ. 90, 149, 810, 389, 942, ὁδῦ, 
8. Ἔ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ὅστις τὸ σὺν ϑνητοῖσι προύδωκεν γέρας; 

τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ 8᾽ ὁμιλία. 

σύμφημ᾽., ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 
οἷόν τε; πῶς οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον; 

αἰεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ ϑράσους πλέως. 

ἄκος γὰρ οὐδὲν τόνδε ϑρηνεῖσϑαι" σὺ δὲ 
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 

ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα χειρωναξία. 
τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγω 

τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 

ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 

ἅπαντ᾽ ἐπαχϑῆ πλὴν ϑεοῖσι κοιρανεῖν. 

ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός. 

ἔγνωκα τοῖσδε. κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 

88. προύδωκεν νὶθ κλέψας ὦπα- 
σεν ὃ. -- Ζὰπη Βεορσίπη ἀθ8 σϑ- 
γοἰζίθῃ ΖΦνιθρσθβργᾷομβ μαὺ Κυαῦοβ 
ἀγϑὶ (γᾳ}]. 618), ἴτπὶ ΕὈἸσοπάθῃ ἴγη- 
ἸΏΘΥ 2 Ὑ}2ὄὸὲὶ οιβθ, Ηθρμβϑίοβ (861- 
ἜΘ ὉΠΡΘΒδΙΐθηθη τ. ἀθβα]Ὁ ὰγΖ 
ἈΠσΘΌΠΠαΘΏΘη  δβϑθη Βθπιἃ [5) ἅτα- 
ἸΏΟΣ Θἰῆθῃ Ὗοιβ. -- ὅστις “οἷῃ 
ΒΟΪΟΠΘΥ ἀοΥἢ (ᾳυδ δα ν) νΒ]. 189. 
Ῥϑιβ. 744 παῖς δ᾽ ἐμὸς τάδ᾽ οὐ 
κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ ϑράσει ὅστις 

. ἤλπισε. 
89. δεινόν ὝΟΙ τ ΟΠ ΙΡΘΥ γΥτν- 

Καπρ᾽: Υϑὶ]. ϑορύ. 1081 δεινὸν τὸ 
κοινὸν σπλάγχνον οὗ πεφύκαμεν, 
ΞΟΡΒ. ΕἸ. 1710 δεινὸν τὸ τέχτειν 
ν Εὰπγ. Απάᾶν. 98ὅ τὸ συγγενὲς 
γὰρ δεινόν, Ρμδη. 8δὅ δεινὸν ᾿ 
ναιξὶν αἴ δι᾽ ὠδίνων γοναί, ἹΡΕ.Α 
9171 δεινὸν τὸ τίκτειν καὶ φέρει 
φίλτρον μέγα. --ὀ Αὑδμιλία: Θαϊπί. 
ἀρ0]. 821 οοπδβυρίαο ἃ] θηοβ ϑἐϊϑτι 
ἃ 0 ΒΌΪ1ὼ πϑοθββιὰἀ]ηθ ᾿πῦθυ 86 Θ0η- 
Ἰυᾳποΐοϑ ΘΟΙΏΡΟΏΘΥΘ οὖ διαβίγϊ ΡΟΥΘ 
οἴβοὶῖβ ροὐοϑῦ. 

41, οἷόν τε, Ἰϊοοῖ: νρῖ. ΑΥΒΙΟΡὮ. 
ΤΏΘβιΩ. 8 οἷόν τε... παρὰ σοῦ πυ- 
ϑέσθαι; --- πῶς οὐ: ὙΕΙ͂. ὅ89, 169, 
ϑοΡῃ. Αἱ. 6011] ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ 
γνωσόμεσϑα σωφρονεῖν: ΑὐἹβίορ. 
Ναῦ. 898 καὶ πῶς, εἴπερ βάλλει 
τοὺς ἐπιόρκους, δῆτ᾽ οὐχὶ Σίμων᾽ 
ἐνέπρησεν: ἴβοκυ, Ῥαπθς. 8 116 πῶς 
οὐ χρὴ διαλύειν ταύτας τὰς ὃμο- 

λογίας; --- δειμαίνεις Ὠδὺ ΒοχΖιΘΒθηρ' 
δα ἀδ8 νουβουσθῃθηᾶθ δεινόν. 

42, ΠῚΘ ουβίθ ἃ. ζιοὶϊθ Ῥϑύβοη 
γῸ εἰμὶ πὶγὰ 56] θη Υ πο σ θ᾽ 856 
(ναὶ. 118, 246, 8330, 818, 987); 
ΠΥ ὈΘῚ ἕτοιμος ἰδὲ ἀϊθ6 ὙΥ Θρ δβϑυηρ; 
σου δ] 10 ἢ, βορσᾶσ ΟὨΘ ἐγώ (ϑορΆ. 
Αἱ, 818 χωρεῖν ἕτοιμος, Ὁ. Ἐ.. 92, 
Εὰγ. Μρὰ. 612). ὕΐθη 41ὅ σιγὰ 
ἀδ8 ΓΘ ]θηὰθ σύ ἀῦγοι ἀδ8 νονϑυΐ- 
σϑθομᾶθ σεαυτόν γοχίτοίθη. Κυᾶρου 
Ϊ 8 62, 1, ὅ. 

40. νὴν βἰοῦ Ὀδθὶ ἄθῃ ΤΥΔΡΊΚΘΙΗ 
[ἂν 4110 Οὀβο)θοίοσ ἰὼ ΘϊηρσϊαΥ 
ψὶ6 τὰ ΡΊαγαὶ. Κγᾶρον ΠῚ 8 81, 1, 
18, -- ὡς ἁπλῷ λόγῳ 8. Υ͂, ἃ. ὡς 
ἁπλῶς εἰπεῖν, γρὶ. 978. 

48, ΕΓ, ΤΡΕ. Α, 86 τἀξίωμα δὲ 
ἄλλος τις ὦφελ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν 
τόδε. 

49. θοῦ αθάδηϊκο 1δϑὺ: “Εἰμθ δη- 
ἄθτο ὟΥ ἅγάθ μβαῦ πὶθᾶθυ θἷμθ δηάθυθ 
Βᾶνγαθ, 411608 ἰϑῦ δΌΒδηρσι!σ τππὰ χὰ 
ιθαβδὺ πὰ Οθδογβαῖη νϑυρῆϊομίοὺ 
δια ΪΒου ἀθ δ ἀθὺ ϑρι26 ἀ68 ὅδη- 
Ζ60}) βύθῃθηῃάθῃ ΖΘα8, ἀθὺ 8]]θ᾽ 8116 
Ζὰ ὈΘέΘὨ] θη, πἰθιηϑη θη. Ζὰῃ σθθοΥ- 
οὔθ δαὺ (ὑπ᾽ ἀρχᾶς οὔτινος ϑοά- 
ἕξων ϑαρρὶ. δ9δ)᾽". --- ἐπαχϑῆ “υῦ 
Ιου νἄγ σοι γϑυθαπαθηἾ, --- κοι- 
ρανεῖν τηἱϊῦ Παεαῦ. τψὶθ ἄρχειν 940, 
ἐπιδεσπόξει στρατῷ ῬοτΒ. 341; Κυᾶ- 
σου ΠῚ ὶ 47, 20, 83. 

51. τοῖσδε ἵδη ἀθῃ), νγἂβ Ὠἶθι γου- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν. 

ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ: 

καὶ δὴ πρόχειρα ψέλια δέρκεσϑαι πάρα. 

βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγχρατεῖ σϑένει 

ῥαιστῆρι ϑεῖνε πασσάλευε πρὸς πέτραις. 

περαίνεται δὴ κοὐ ματᾷ τοὔργον τόδε. 

ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε. μηδαμῇ χάλα. 

δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον. 

ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως. 

καὶ τήνδε νῦν πόρπαδον 

μάϑῃ σοφιστὴς ὧν Διὸς 

Βοιι᾽. - οὐδὲν ἀντειπεῖν, πϑ γα] 
τὸ μὴ οὐ τὰ ἐπιτεταγμένα ποιεῖν. 

82. δεσμὰ περιβαλεῖν: ἀἱθ Αὐΐ- 

Ιδβυρ' ἴτὰ ἕάπέζοη Εαΐδο ἐπαϑὺ 810 ἢ 
τὴ ῬΥΌΙΏ. ΠῸΣ Θἰῃγηδὶ, 16 510 ἄθ6Υ- 
Βαυρὺ βΒθ}γ βοϑἰΐθῃ ἰβῦ, ΥΩ]. ξὰ 2. 

88. ἐλινύω ὨἴοΥ ΔΌβοϊ αὖ, τϊῦ ἄθια 
Ῥαγίορ δ29. 

ὅά. ψάλιον μὲν ({(ψάλια Βαῦ δῃ 

ὈΏΒΕΙΘΥ ϑ.6}16 ἀ16 Θθλο Ηδη ἀβοιυ) 

τὸ τοῦ ἵππου. ψέλιον δὲ (ψέλια 

ΒΘΌεΩ ΘΉΘΥΘ Ηδηαβομυ θη) τὸ 

ἄκροις βραχίοσι περιτιϑέμενον κό- 

σμιον ΑἸημηοπὶοβ. Μ|ιῦ βοϊοβθη Αὐπι- 
Ὀδμάοτη ἰδὺ ἱπ ἄθῃ οὔθῃ ὃ. ὅΝ. 
οὐ βείθῃ Οδθιηϑ] θη ῬγοπιθίῃθῈ8 
δηρθμοίοῦ. --- δέρκεσϑαι τὴ ΒΘ6- 
φθδυῃρ δαΐ προσδερχϑῇ. 

δδ. νίν: τὰ ψέλια ὅ68ο!. ᾽ γρὶ]. χὰ 

40. «--- 016 ἁοὶ αν ἐγκρατεῖ 

σϑένει ἃ. ῥαιστῆρι σθΌθη ἀϊθ ἸΏΠΘΙΘ 

Κνυαΐ υπὰ ἀδ8 δ ΒΟΥΘ Μιιί6] δη, ἀ. 1. 
ἐγκρατῶς ϑεῖνε ῥαιστῆρι (ἀγιπδταῖ- 

ΒΟΒΘΥ --- ᾿ἱμβέγαμη θη] ῦ Παί1ν). -- 
δαιστῆρα κρατερήν Βαὺ Ηδρἄβῦοβ 
Π, 18, 411. 

δ0. ϑεῖνε πασσάλευε: ἀδ8 Αβγῃη- 
ἀθίου δδηρὺ ἀδηῦ ΦαΒΑΡΏΤΏΘΗ, αδίβ 
ἀθυ οἷμθ Βορυϊ τ ἀστοὶ 6 ἢ- 
τού ουθδ Ὀοφοιομποὺ τὶτά, γ θη 
ἀρῆθῃ ἀδ8 φτϑὶῦθ ϑϑομαν ΠΟ ΚΠΊΟΒΘΥ 
ἰδὺ 818 ἀδ8 οιβίθ, υϑῖὶ. ὅϑ, 141, 
892, 608, 698, 931, ΡοτΒ. 426 ἔπαιον 

ἐρράχιξον, 408 παίουσι κρεοκοποῦσι, 
Ομο. 2390. κινεῖ ταράσσει, ϑορύ. ὅ9 
χωρεὶ κονέίει, 186 αὔειν λακάξειν, 
ΒΘΡἈ. Αἱ. 116, 811, 844, 988, Απί. 
1037 κερδαίνετ᾽ ἐμπολᾶτε, ἀδ8 ΠΝ 
γουκοιητηθμρ σπεύδωμεν ἐγκονῶ- 

ἀσφαλῶς. ἵνα 

νωϑέστεροο. 

μεν, Εν. Ῥμδη. 1484 ἔκλαι᾽ ἐϑρή- 
νει ἃ. ἃ. 

ὅ7. ματᾷ: διατρίβει, χρονέξει 
Ηρβυοῆ. 

ὅ9. δ εὶ. Αὐϊθίορῃ. ΠῚ. 18 ποι- 
κίλος γὰρ ἁνὴρ κάκ τῶν ἀμηχάνων 
πόρους εὐμήχανος πορίζειν. 

61. πόρπασον: ἀᾶ8Β ἃ μΜ|ὶθ ἴῃ 
πόρπαμα (ἔν. ΕἸ. 820), γνρ]. ἐκ- 
ϑοινάσεται 1020 (ϑοίναμα, Αξ. 
1602 ϑοινατῆρος), ἀδηῃ δηάθγθ Ὀθὶ 
ἄρῃ ΤυΔρΡΊΚΟΙΩ σου Κουημλθμαθ Εου- 
ΤΘ 16 εὐνατήρ, εὐνάτειρα (Ῥοτβ. 
167), ποινάτωρ; δῇ ἱπποβάμων 
απΐθη 80 αἱ. ΘΌΡΡΙ. 2384, ἑκατογ- 
κάρανος 8ὅ8 (ἀαρανοῦσϑαι), κυνα- 

γός, βαλός, γάπεδον, γάμοροι, γάπο- 
τος, ἕκατι, δαρόν, δάιος α. ἃ. 

θ2. σοφιστής Βαϊΐα Ζὰγ Ζοιύ ἀ68 
Ἀβοθγ]οβ ποοὶ πἰομῦ ἀ16 Ηἰδύου 808 
Βοάθυυηρ, Ψ 6] 086 ἀδ8 Ν᾽ οὐῦ ἀῦγοΙ 
ϑοκτγαίθβδ᾽ ἀπὰ Ρ]αΐομβ Εἰηδαῖ5. ου- 
Βα]ΐθπ δα. ΥρΊ. Αἰμθη. ΧΙΥ͂ ν. 
082 Ο πάντας τοὺς χρωμένους τῇ 
τέχνῃ ταύτῃ (τῇ μουσικῇ) σοφιστὰς 

ἀπεκάλουν, ὥσπερ καὶ Αἰσχύλος 
ἐποίησεν “εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς κᾶλα 

παρπαίων χέλυν᾽΄. ΑΌΘΙ δ. ταῦ 
ἀδυ ὉΣΒρΥ ἀορ ΠΟ ΒΘα Βοράραύΐυαηρ᾽ (ἀ6ῃ 
γΥοἶβθ, ἀθι ἀθιϑῃσγίθ, ἄρυ ἀσγοι Ὀ6- 

βομάθτθ Θθβοβιοκ  οΚοὶδ βίοι Αὐβ- 
οι πθη 6) Κη ἀϊθ Ὑογβίθ πὰηρ᾽ 

ἂρ8 ὅρη τ!ομθη Αὐδύγοίθηβ ἃ. ἀδὺ 

Οβιθπίδίϊοη νου κηϊρεν βθίῃ. 80 Εῖθυ 
10 944: ΕἼ Μ1]1 80 ψθῖ86 ββῖῃ: 
ΟΥ̓ μη ΓῈ8 ΟΥ ΔΒτθη, ἀδίβ βοίῃηθ ὟΥ δἱβ- 
μοὶ ἄθυ Ὁ οἰβιμοὶβ ἀθ8 Ζθυβ σθρθη- 
ρου Βϑβοδυβηκύμοιῦ 186", 

"-αὐ 

ὧν ναὶ τισαιςς “πολέ φρνςα ον σοισο σέναν τορι δεν οὶ 

ρας 
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ΑΙΣΧΎΛΟΥ 

᾿ »Ὦν 8» “1 "ὦ ἡ ᾽ ᾿Ξ ’ , πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτό μοι. 
9 Ὁ. ’ - ω ᾿ , 

ἀϑαμαντίνου νῦν σφηνὺς " Υ̓ ’ 

αὐϑάδη γνάθον 
᾿ ’ ἊΡ η ᾽ στερνὼῶν διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως. 

3 Υ " - - ν ; αἰαῖ, Προμηϑεῦ, σῶν ὑπὸ στένω πόνων. 
ΩΝ 3 Ε “ἦ ΒΥ! , ᾽ . σὺ ὃ αὖ κατυχνεῖς τῶν ΖΙιός τ᾽ ἐχϑρῶν ὕπεο 
στένεις: ὑπὼς μὴ σαυτὸν οἰχτιεῖς ποτε. 

δ - ’ ᾿ ; " 

ὁρᾷς ϑέεαμὰα δυσϑέατον ὄμμασιν. 
- ω " »Ξ , ᾿ ᾿- ᾽ ὡ ») ὁρῶ χυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. 
- , , ᾿ τ ν ᾿ ἀλλ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. 
δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη. μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν. 

ΚΡ ἡ μὴν κελεύσω κἀπιϑωύξω γε πρός. 

04, Μιΐῤ ἄδι Ερὶἐῃθίοη αὐϑάδης 
δ [3ὺὉὺ 910) ἦὰ5 Ἡογοϑοῆο νηλέϊ 
χαλκῷ, λᾶας ἀναιδής γΘΥΡ ΘΙ ΘΟ ἤθη. --- 
ὅὰ γνάϑος γα]. γένυς ἴτὰ ϑ΄ηη6 γοὴ 
πέλεκυς ΒΟΡἢ. ΕἸ, 196 ἃ. 48ῦὅ, Ρῃ]]. 
120ὅ, πελέκεων γνάϑοις ἔπν, ΚΥΚΙ. 
996. --- Π1Θ ϑί6116 θοὶ Ηϑϑίοάα. ΤΏθον. 
621 ἡ, δῆσε δ᾽ ἀλυκτοπέδησι Προμη- 
ϑέα ποικιλόβουλον δεσμοὶς ἀργα- 
λέοισι μέσον διὰ κίον᾽ ἐλάσσας, 
Ὑ0Ὸ ΖῈ Κοηϑέγαϊθυθη ἰδὲ ἐλάσσας (τὰ 
δεσμὰ) διὰ μέσον κίονα (“Ἰμίδιη οΥ 
αἴθ ΒΈΒΒ6] χηϊξέθη ἴῃ αἰ 3] 
Βἰηθίη ἰγ6 ἢ) ψατὰθ Ὁ} [5νογϑεϊ εἰ - 
ΠΟ ἐλάσσας κίονα διὰ μέσον (τὸν 
Προμηϑέα) Κοπβίγαϊοτι, τὸ ἁκῇ 
Θἴπθι αἰΐθη δὰ ΟΠ αβὶ ΜΕΎΩΝ 
ΒΟΥ ζῆ σ γῖσθη γῶ56 68 Βου δ Σ 
Μαυβθαμ8 (πο. 1722, Ο. ΖΔ ῃπ Ατομβοί. 
Βοιέν. Ταῦ. ὙΠ) Ριοιπμοίῃθιβ σθ- 
ΡΓΗ] ἀαυρεβεθ!!ῦ 1ϑὲ., Πῖθβο τοθθυθ 
γουβἐθ]αυς ἰϑῦ γοὴρθ βοῃυ]οβ ἴῃ 
Θ΄ΠΘ σ8δθ ἱσηθίς γθ ἃ. γ ἄθῃ ἌΔΡΠΟΚ 
ΜΉΝ γογνψαπάοις, ὈΥΙ Θ΄ ἢ 5 
ἰδοῦ ΔΌΘΝ ἴῃ ἀον Ηρα Ἰβοῆθα Ὅαν- 
βίϑ᾽ὰηρ 485 ΒιΙὰ ἄδυ ]ΐϑγοῃ ϑᾶσθ 
ΒΟΠΟῚ γεογα πη κοῖς, ως πηΐον ἐἶου 
σά ]6 ΘΙηΘὴ κίων οὐράνιος, οἴπθῃ 
Ιη θη ἨἩϊιημο] ΘΠ ρου σο μάθη 
βρ!ύζθη Βευσκορθὶ, γοσβϑέα πάθη μαςίο, 
γρ]. ζὰ 849. 

θ0. ὑπό ΖῈῸΓ ΔΑὩρσαῸΘ ἰον ὕτ- 
88 0 ἢθ (Ἰηΐο! σο, ψοσθη 7) ψ 18 ΒΚ. 
Π 86 ὑπὸ ἀνέμων καὶ ὑπὸ ἀπλοί- 
ας ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρόνον, 
Ε᾿, 8 ὑλώδης τε καὶ ἀτριβὴς πᾶσα 
ὑπ᾽ ἐρημίας ἣν (ἡ νῆσος), ΟΡ. 
Δηῦ. 3291 ὑπ᾽ ἐλπίδων ἄνδρας τὸ 

κέρδος πολλάκις διωλεσεν. ἃυοῖ 
Αμ. 4716 πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου 
πόλιν διήκει ϑοὰ βάξις. 

07. αὖ κατοκνεῖς: 86. --- ἐχϑρῶν 
ὕπερ: Ὀθὶ ἄθῃ "τ βῇ μον ΙΓ αἱθ 
Ρυδροβιἐϊου πδαῆνσ ἄθηι Θὰ Ὀϑίδητὶν 
ηδουροβοῦχζε, ΘΠ ποοὴ οἷ Αἱ- 
θυ (ψ. Β. 068 οἷη ἀρ.) ῃδ}- 
πεν διυβογίθιι Πηάδὲ ἰ Τυϊμρϑξουν 
416 Νομβέθ ὰὺρ (μέ ΑΠδϑίγορ 9) 
σθυνμ:Π1ο πν ἀλη βἰαίς, ὑγθηιὶ 
16 Ῥιηϊροβίξίοπ ἂπ ἀὰ8 Επᾶθ (65 
γοΥ 865 ζιὶ βίθ θη Κοιγημηδ, τι, ζισᾶσ 
Ὀ61 ἄθῃ Ρυὰροβί θη ἢ περί, μετά, 
παρά, ὑπό, ὑπέρ, ἀπό α. ἐπί, ϑθῃῃ 
ϑ'6 υἷδ ἀθῃηι) θη. γουθυμάθη 5]ηά; 
ἷῦ ἄθῃ Παξὶν Ὀοὶ βοῃυ]08 ὑπό 
ὩΣ πηΐθη δ0δ, Ρογ8,. 190, ἐπέ ϑιιρρ!. 
1003, μετὰ Ρθ 5. 618: τηϊξ Αοο. περί 
Ρογϑ, 01], ΟΠ 65 ἀοιξ ηἱομὲ οἷς 
πέρι σρῃηῃρ)βθη Παΐ, 

10. δρῶ αἰοκένο!! ἡδοὶ ὁρᾷς. 
11, μασχαλιστῆρες 8ἱἰηὰ ΕϊΞξοῃ- 

σιγίθ, ΘΠ. δα Ὀρίάθη ϑοϊξοῃ 
[οϑυσοηδρο! ῦ πογίθη. 

12. 59 Αϑγπάοίοῃ ἰθὺ Ὀθίάθη 
ϑάῦχθ ({{ἰν ἀνάγκη γὰρ ταῦτα ν αὐ 
γα]. χὰ 873) ὈθζΖοίοηπϑὲ θη ἈΠῸ 
(68 μι κε ον γα]. Κιᾶσον ὙΥ 
8.8 Π ὅ9, 1, 7. Πρη 165 
ἄθθι ΕΞ 2 νη] ΘΒ θη ΜΆΒηση σε 
ἀνοκῦ ἀπο ἀἃ5 Κοπιροβίξιμ ἐ γκε- 
λεύειν (ἀγοΐη πὸ ὙΥΒΟΏΘῺ ἢ) ἃ... 

18. ὉΪ6 Βοίθιοσαυρ ἦ μήν τιϊ 
ἄοχα αἰξοϊχἔνο ] νἱθάθιμοϊξο Ἢ κελεύ- 
ειν σὶοῦ ἀϊὸ ἰγούΐχζισο Εὐϊο καἰ ἢ ἐ5- 
Ἰοβί σἰκοὶν σθσθη (ἰὰ8 ουϊδησθη ΠΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

’ ὦ 4 Ἁ ’ ΞΞ 

χώρει κάτω. σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ. 
ν᾿ "ἤ »] ᾿ὰ . ΄ 

ΗΦ. καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ. 
᾽ - “ο“ Ἂ ΄ ’ -" 

ΚΡ ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας 

ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς 

ΗΦ. ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται. 

ΚΡ σὺ μαλϑακίζου. τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐϑαδίαν 

ὀργῆς τε τραχυτῆτα ι«ὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 
Ὰ Ὁ" " “»"... ς Ν ΗΦ. στείχωμεν" ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστο ἔχει. 

-» - “ ΓᾺ Ἁ - ’ ᾿ 

ΚΡ, ἐνταῦϑα νῦν ὑβροιξζε καὶ ϑεῶν γερὰ 

συλῶν ἐφημέροισι προστίϑει. τί σοι 

Ηορμᾶϑιοβ δ. --- ἐπιϑωύξω: νϑρὶ. 
2171, ΜῸ ον Θ0Πῃ0]. ὈΘηηουκῦ ἡ μετα- 

φορὰ ἀπὸ τῶν κυνηγῶν, 893, 1041, 

Επν. ΗΙΡΡ. 219 χυσὶ ϑωύξαι. -- 

καὶ --- γέ, οὔ ααἰάφιη: γὲ ἀϊθοηῦ σὰν 

Ηου νου μθυπηρ ἀον ἰάνθη Β6- 

ΖΘΙΟ ΒΒ’, νοὶ. ἔπν, Ῥμδυ. 619 

ῦς μ᾽ ἄμοιρον ἐξελαύνεις -- καὶ 

γαταλχτενῶ γὲ πρύς. - πρός: πρὸς 

δέ 929, καὶ πρός πο. 299. Κυΐσου 

[8 68, 2, 3. 
14. διὰ τοῦ “χώρει κάτω τὸ 

μέγεϑος ἐνέφηνε τοῦ δεσμευομένου 

ϑιοῦ ΦΟΠΟΙ. --- κῴρκωσον ἀντὶ τοῦ 

χκρέκωσον ὅ080). [1]. 34, 212 κρίκος. 

Πῖο ἃϊζοτο ον κέρκος (οἰτοι8) Παῦ 

δον ἴἰὰὶ Ναηθη ὧθ8 δοροὶθ (Θά. 

13. 80 ἴρηξ κέρκος) δυ μα] θα (851); 

διὸ Κοπαῦ ἀθὺ αἰδοῖ Ὀἰαϊοκί 
Εουθη ψἱὶὸ φάρξαι ἄν φράξα 
δαρχμή [ἅν δραχμή (Διεὐα 6518). 

Πὐὺ. διατόύόρους πέδας: πέδας ἴῃ 

ΑἸ σθηχθίηθη σϊπμηο }16 Ο; διατόρους 

(ρα ββί νἶβο Ἦ, βοηβῦ οὐσδιυτοῖς ακίϊ- 
γἰβο ΜΙ 181) θοκίθεῦ βίο πἰοδὺ 

αὐ ἀϊο Τδομου, πε οῖθ ἀἰθ Εἰθαβο]η 
μεῤκ βδτνν, σεν μαξέοῃ (ϑομἐ, Που- 

πΙ8 8}, βοπύθυη ὈθΖοϊ πῃ ποῦ ἀϊὸ ηλτὖ 
Νάσοϊη ἀπντομβθομτῦθη [1658- 
861, ψῖὸ ΒΟΡΆΒ. 0. ΚΒ. 1034 διατό- 

ρους ποδοὶν ἀκιιάς αἶα γοὴ Ναάρ]η 
ἀατομϑῦύοομθμθρη Επἰβϑριίζοθ, 80 
σρῃξ ϑεῖνε ααῇ ἀϊθ ἀπυτοῦσο- 
το Ὀοπθὴ Νά ροὶ, συ οϊοο Ζ 
ΘΟ 580. ΠΟΘ δἰ ἢτᾺ [οϑισοκΙορίῦ 
σογάθη βοϊ θη. ἴον ἀἰα Αὐυδϑαηρ 
νοὶ. χὰ ῶ. ι1ὸ σ]οίομο Αυδϑαην 
βηάοῦ ἴον ποῦ ἀγοὶπχαὶ (2318, 680, 
809). 213 ἰϑὺ εἴθ φινϑῖΐο απὰ ἀνθ 
Κανχο ἀυτοῦ οἷπ ψοὶβ ] Ὀἷσοϑ ΟΥ̓ ουῦ 

(δια) σουϊ! οί, 809 ἐοϊσὺ οἴῃ ἀγοὶ- 
ΒΠΟΐσοβ, 080 νῖρ Βῖοθυ δἷῃ ΥυἹου- 
51 1105 ὟΝ οὐ. 

11. Υαῖ. ὅ8, 68. --- ἐπιτιμητής: 
νοὶ]. ῬΘΥΒ. 821 Ζεύς τοι κολαστὴς 

τῶν ὑπερκόπων ἄγαν φρονημάτων 

ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς, ϑΟΡΆ. 

ἔγστη. 490 κολασταὶ κἀπιτιμηταὶ 

καχῶν, ἔαγ. ΒΌΡΡΙ. 2δὕ τούτων κο- 
λαστὴν κἀπιτιμητήν, ἄναξ. 

18. ὅμοια μορφῇ: ὡς ἐκτραπέλου 

(αὐβοπά θυ] οι) πεποιημένου τοῦ 

προσώπου (ΝίαϑΚο) αὐτοῦ 8680]. 

19. μαλϑακίζου: ἄρον ἀϊθ Βε- 

ἀραύπησ ἀ65 Τρογαύϊνβ υϑ]. Κυᾶρου 

Ι 8 84, 4, 2. 

80. ὀργή “εἰΐεγπάθ5Β, μιοίθρθ3 
ΝΥ οβοη ἢ 

81. ον Ῥαεαίϊν κώλοισιν δῦ τθ- 

οἱουὶ σοῦ ἄθιῃῃ ἴῃ ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει 

Ἷ οσθηάορη Βορυ ἀμφιβάλλειν. -- 

Ηρ ϊϑέοϑ σϑις, αι ηγθηά ἀγαῦΐοβ 

ΠΟΘ 561 η6 1} ΗΌΠΩ6 Τα ποῦ, 

ΤΠ βοῖμθϑ γεμθθ. 8ὃ0. ἰϑὺ ἔϊν 

ἄθῃ “ὈσοΒμθηάθῃ ΘΟΒΑΠΑΡΙΘΙοΥ Ζοιῦ 

σοΟΏΠΘΗ, ἔν ἀϊθ ΒΟ]]6 ἀθ5 Ῥεομιθ- 

ἔμοιιβ β ἢ οἰπχανίομέοῃ. 83. οΌθη 8.923. 

82. ρὶ. Π|. 231, 120 τὸν δ᾽ ἅχι- 

λεὺς ποταμόνδε λαβὼν ποδὸς ἧκε 

φέρε σϑαι; καί οἵ ἐπευχόμενος ἔπεα 

πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν᾽ ἐνταυϑοῖ νῦν 

κεῖσο μετ᾽ ἰχϑύσιν κῦλ., Οἀ. 18, 10ὅ 
ἐνταυϑοὶ νῦν ἢσο σύας τε κύνας 

τ᾽ ἀπερύκων κτλ., Αὐϊβίορ!ι. ΤΠ6βμι. 
1001 ἐνταῦτα νῦν οἰμῶξι πρὸς τὴν 

αἰτοίαν, ὕοβρ. 149, ΡΙαῦ. 72:1. 

88. ἐφημέροισι: 8. τι ὅ40 ἢ Υρί. 

οὔϑ, 940, Επτ, Οτθβὶ. 910 ἰώ ἰω, 

πανδάκρυτ᾽ ἐφαμέρων ἔϑνη πολύ- 



ΛΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων: 
ψευδωνύμως σὲ δαίμονες Προμηϑέα 
καλοῦσιν᾽ αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηϑέως. 
Ρ’ ,ὔ « ᾽ "] ; ’ ὁτῷ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐχκυλισϑήσῃ τέχνης. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
᾿ “ὦ , Ἁ , ῇ ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαὶ 
ποταμῶν τὲ πηγαὶ ποντίων τε χυμάτων 
ἀνήριϑμον γέλασιια παμιῆτόο τε »ἢ θ( Ι9Θ ϊ 7 ὴ ; ΒΕ Ὶ 0( τ ἔ ΜῈ υ0 

πονα, Αὐϊδί. Νὰ. 998 (Βοκταῖθβ 
16 οἷῃ Οοἐὐξ) τέ μὲ καλεῖς, ὦ ᾽φή- 
μερε; Ο͵ἱο. Τπβο. 1 839, 94 δρυὰ 
Ηγρδῃΐμη ἢανίαμη... Ατἱβἐοίθὶθβ αἱὲ 
ὈΘβ:10188 αὐδϑάδηι παβοὶ, δ θ ὩΠΌΠῚ 
ἀἰθαὶ νἱναηῦ (Αὐβίοίθὶοβ Η. ΑηῸ ΚΥ͂ 
19 πθηηὺ ἀἶθβθβ ΤΊΘσομθη ἐφή- 
μερα).... Οὐπέδυ ποβύγϑτῃ Ἰοηρ β81- 
τηϑτη δθίαθμι οὔσῃ ἀθἐθγηϊίαξθ: ἴῃ 
θδ θη Ῥσορειηοάσμη Ὀγεουϊῥαΐθ αὰδ 
1186 Ὀδβέϊοϊαθ ὑϑρθυϊθιηΌυ. 

80, Π᾽  Κοπβίτυκίίοη δεὶ τινά 
τινος βπαθὺ 510} Ὀθὶ ΑΒΟΏΥ]ΟΒ ΠῸΣ 
ΒΙΘΥ, ὅὄξξουβ οὶ ΕΌΥΙΡΙ 68 (Ηδκ. 
1021, Ρῃδη, 470, Ηΐρρο]. 38, ἴσῃ 
1018, Ηφοτο. 1070, Ημ68. 887). Ὑρὶ. 
παν ἢ δ 16. ἃ ... προμη- 
ϑέως: ἀθν ΠΙομέου μαξ βίο ἄρῃ 
ΕἸΘΚὸ ζ] 6 06 ουϊδαθέ, προμηϑεύς 
815 ΑΡρϑὶ]δξ νὰ σὰ ὈΤΆ ΠΟΘΙ, Εἰγ- 
ἸΠΟ]ΟΡΊΒΟΠ6 Πραξαησθη ἀδὲ ΕἸσθη- 
ὨΆΤΩΘΗ 5ηἀὰ Ὀδὶ Αβογ]οβ Ὀθ]ϊοοὶ 
ὭΔΟῺ ἄθιη ἀρ, 681 ΔΌΒΡΟΒΡΥΟΟΠΘΉΘη 
ατγυμπάβαύξο: τίς ποτ᾽ ὠνόμαξεν ὧδ᾽ 
ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως; μή τις ὅντιν᾽ 
οὐχ ὁρῶμεν προνοίαισι τοῦ πε- 
πρωμένου γλῶσσαν ἐν τύχγαν ἕ- 
μῶν; Οἱ Ἑλένα 815 ἑλέναυς, ἔλανδρος, 
ἑλέπτολις σοἀραξοῦ πιῖτὰ: γρ]. ρα. 
1080 ᾿“πόλλων -- Οἀπόλλων ἐμός; 
ὩΠάθΥΘ8 ϑιϑρέ. 6ὅ8, 899, 586: γρ]. 
Οἀ. 1, ὅθ οὔ νύ τ᾽ Ὀδυσσεὺς --- 
χαρέξετο ἱερὰ δέξων; τί νύ οἵ τό- 
σον ὠδύσαο, Ζεῦ: Ἐπ’. ΡῬΗδη. 638 
ἀληϑῶς δ᾽ ὄνομα Πολυνείκην πα- 
τὴρ ἔϑετό σοι ϑείᾳ προνοίᾳ νει- 
κέων ἐπώνυμον. Ζαη Οδάδηκρῃ 
ΥΩ]. πύθῃ 474 ἢ, ἃ. ἀΐϊα ἀοχέ ἃ. 9. 
Μαγζοῦβ ΧΥ͂ 831. 

87. ὅτῳ τρόπῳ ἐκκυλισϑήσῃ: 
γ6]. Επν. Μοὰ. 8399 οὐκ ἔχεις τέ- 
χνηὴν, ὅπως μενεῖς παρ᾽ ἡμῖν, 
ἜΜΝΟΝ. 1 101] ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς -- 

σκέψασθαι, ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέ- 
στατὰα διαπορεύσονται. --- τέχνης: 
τῶν δεσμῶν 8.Π0].; οἷη Δπύουοε 
τοῦ τεχνηέντως κατεσκευασμένου 
δεσμοῦ, γρ]. βορ. Ο. Κὶ. 479 κρα- 
τῆρες εἰσίν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη, 
απΐθη ἴῃ ΕὙΡΊΩ. ΠΠ ἀθ8 Προμ. λυ. 
ὃ αὔδ Τηΐβ6. ΒΟ Ἰθγἐϊα ἐγαηβυθυθογᾶ- 
ἴμ8, --- Ῥγοιηθίῃθυβ ἰδ δὴ 8]]6Θὴ 
ΟἸΙθάθυη σϑίθββο ἐξ, 80 ἀδίβ δὲ βίϑῃ 
ποῦ Ὑὔυθ ἃ. τορθὴ Καθ, ἢᾶ- 
ἀυγο τῖγὰ ἔν ἀΐθ Ηδπάϊυησ Μ|ί- 
ΒΟ] τϊῦ θη ἀυρη Πυϊάθι ου- 
γτορῦ (νρὶ. 82); φυρ θοἢ ΔΌΡΥ τὶτὰ 
[ἅν ἀϊθ ΑὐΕ Ὠστὴρ δὲ ὑπηβίδηᾷ, 
ἀαῖβ αἴθ ΕἸσὰν ἀθθ Ργχοιηβίϑαυβ 
νυ ἀ685 σδηζοη ϑέϊοϊκοβ. ὑῃ- 
ὈΘν ρΊ ἢ ὈΪ]οΙὈἐ, τηοξινιοχέ. γρ]. 
ΟΌΘη 3, 21. 

88 ---127 “πϑὶδο βοθμηθ: Ρχο- 
ἢ ΘΠ Θ 8 8116 1}. 

88 ἢ. Ζὰ ἀθγ Απγαΐαηρ νρὶ. 1]. 8, 
211 ἠέλιός ὃ᾽ ὃς πάντ᾽ ἐφορᾶᾷᾶς καὶ 
πάντ᾽ ἐπακχούεις, καὶ ποταμοὶ καὶ 
γαῖα, ὅορῃ. ΡὮ1], 986 ὦ λιμένες, 
ὦ προβλῆτες, ὦ ξυνουσίαι ϑηρῶν 
ὀρείων, ὦ καταρρῶγες πέτραι, ὑμῖν 
τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἷδ᾽ ὅτῳ 
λέγω, ἀνακλαίομαι. Αρεΐπροβ (Β Βθύ. 
τ, θά, ϑρθῃρϑὶ ἴ ρ. 400) βαρσέ: κινεῖ 
δὲ ἔλεον καὶ λόγος πρὸς τόπον τινὰ 
γινόμενος. -- δῖος “ΗἰτητΩ]Π ΒΟ γοη 
θυ Ὑ͵Ὸγ26] δὲ, δὶ. (Θαπβ κυ ἀϊ, ΒΟ οἱ- 
ὭΘΗ, σ᾽ 26): γρ]. 1]. 16, 865 αἰ- 
ϑέρος ἐκ δίης ὅτε κε Ζεὺς λαίλαπα 
τείνῃ. -- ταχύπτεροι Ὀρχίομὲ εἴθ ἢ 
διαΐ αἴθ Β᾽ πη] 166 ὙΥ ΔΕΥ ΠΟΘ πὴρ δὲ 
νου ὈΘΥ Θθημάθη [,{{πθ. ἃῃ ὃ6- 
Πᾶρο!ίθ Πάτηοηθη, πὶ ἀἷθ ὙΥΪμἂΘ 
ἃ. 8116 ἀθταγεϊσθη Ὑθβθη γσοὰ ἄδυ 
αἰΐθη Καυπεῦ ἀδτρθβίθ!]ξ τγυγάθῃ, ἰδὲ 
ΒΙΘΙ ΠΙομ χὰ ἀθηκθρῃ, 

90. γέλασμα ὈδΖοϊοΒποὺ ἄρῃ ἀη- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

κ ἤ ς ὁ χαὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ 
“» " Γχ Ἢ “ ’ ἔς ἴδεσϑέ μ᾽ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 

δέρχϑηϑ᾽ οἵαις αἰκίαισιν 

διακναιόμενος τὸν μυριετῆ 
ἤ ἤἍ π ᾽ 

χρόνον ἀϑλεύσω. τοιόνὸδ ς ’ 
ὁ νξοορ 

᾿ ῇ ᾽ -- 239 ᾽ 3 3 , ταγὸς μακάρων ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 

δεσμὸν ἀεικῆ. 
“«ἕ κ κ ’ 3 7 φεῦ φεῦ. τὸ παρὸν τό τ΄ ἐπερχόμενον 

πῆμα στενάχω, πῇ ποτε μόχϑων 
χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 100 

ὉΠῸΚ ἀθὺ Ἰοϊομύροκιδαβο] θη 
(ἀδμθὺ ἀνήριϑμον) ἃ. Ζυρ]οίοῃ 
γΟὴ ἀθγΥ ϑομπηθ ὈΘΒΟΒ ΘΠ ΘΏΘἢ 
(Π]. 19, 8602 γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ 
χϑὼν χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς) Μϑ6ε- 
γέ! ομθ. 8΄᾽6 Ἐμοὶ ϊθγαμρ ἴῃ 
νγοὶύθτθ ὥϊηηθ, στὶρ ἀθν Ξοθο]. 
Δ ὈΏΒΘΙΘΥΙ [6116 γέλασμα ταὶὺ διά- 
χυμα οτκΙ νύ, ἀγἄοκῦ γελᾶν δἔθοΥβ 
ΔΒ, 2. Β, Ηθ8. Τπθορ. 40 γελᾷ δέ 
τε δώματα πατρὸς --- ϑεᾶν ὀπὶ 
λειριοέσσῃ σκιδναμένῃ. ἴῃ ὩΠΑΘΥΘΥ 
γ εἶβθ μοιίβὺύ 68. (ἰαἰὰ}} 604, 278 Ἰϑηὶ 
γθβουδὴῦ ὈἰδηρογΘ οδοῃίηηὶ. -- 
παμμῆτορ γῆ: νρὶ. Ηοπιοσ. Ηγη. 
ΧΧΧΊῚ γαῖαν “παμμήτειραν, ΟΒο. 
121 γαῖαν ἢ τὰ πᾶντα τίκτεται. 

91. καὶ -- καλῶ: ἤλλαξε τὴν 
φράσιν ὅ080)]., νρ]. ΘΟΡὮ. Αἱ. 869 
ὦ φέγγος, ὦ γῆς ἱερὸν οἰκείας πέ- 
ὃον Σαλαμῖνος, ὦ πατρῷον ἑστίας 
βάϑρον, κλειναί τ᾿ ᾿ἀϑῆναι, καὶ τὸ 
σύντροφον γένος, κρῆναΐ τε ποτα- 
μοί ὃ᾽ οἵδε, καὶ τὰ Τρωικὰ 
πεδία προσαυδῶ, χαίρετ᾽, ὦ 
τροφῆς ἐμοί, Ο. Κο]. 1091. --- κύ- 
Ἀλος: ΑἸθβοὺ Αὐβάγιοκ (γρὶ. οΥΌΪΒ 
8018) σϑῃῦ δυΐ αἱέθ {οι ]θέοσαησ 
ΖΚ, πΔΟἢ ΘΙΟΠΘΥ τηδῃ βῖο ἢ ἀΐθ 
ΘΟΏΠΘ 818 δἷηῃ δαδιητηθηᾶθβ Ηδά 
ἀδορίθ. ἴἷῖὴ ἀδθγ Εάάδα μοϊίδὲ ἀΐθ 
ΒΘΟΏΏΘ. ἔασγαν 6] ἃ, ἱ. ἀὰ8 βομὅμο, 
ἰού δα. Υμ). ατίμηη, Πϑαΐβοῃθ 
ΜυίΠο]. 1 ὅ80, [Π 664. 

92. πρός τινος Ὡθυδὲ ἔκ τινος 
(ἂν ὑπό τινος) μἅπῆρ Ὀδὶ Ηδτοάοί 
Ὁ. ἄθη ΤΥδρίκονη: Κυᾶρον 11 8 ὅ9, 
8,1. Υ1]. πάσχειν ἐκ 1ὅ9, ὑπό 1041. 

8. θὼγ. ὕθευραηρ. δὺ8β ἄθηῃ 
[δυ ὈΘη ἴῃ Απδρϑϑία ζϑοηπρὲ ἄρῃ 

ΑὙΒΌγαΟἢ ΘΙ ἀΘμβομ Ομ Υ ΕγΌϊύ- 
ἴοσαηρ. Μ|Ρὺ ἀθὺ' ᾿πῆθύθη ΕἈββαηρ' 
Κοηγῦ δο ἢ ἀθι συδβίρογο ΒΗ γ τηὰβ 
101 χυγῦοκ. 

98 ἢ, αἰκίαισιν (-Ξ- ἀεικελέοις μό- 
χϑοις) διακναιόμενος: Ὑρ]. ὅ41. -- 
τὸν μυριετῆ χρόνον σὶδο τὸν πλείω 
χρόνον (Ατϊϑίορῃ. ἤδη. 160, Τυκ. 
ΙΝ 117), τὸν πάντα χρόνον (Αὐϊδίορ. 
ΝᾺ. 402). --- μυριετῆ: πολυετῆ᾽ 
ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας 
(ν9]. Βγσίη. Ῥορῦ. αβίγ. ΠΠ 156) φησὶ 
δεδέσϑαι αὐτόν ὅ080]. Βοίάθβ 18. 
ΠῸΥ οἷ ὨγρΘυθΟ Ιου Αὐβάτθοϊκ 
[γ Ἴδηρο Ζοι ̓. --- ἀϑλεύσω (εἷῃ 
ἸΟΠΒο 68 ὙΥοσὸ): δβοϊαὐ “ἀυ]ἀοπη᾽, 
γρ]. Π|. 24, 184 ἀϑλεύων πρὸ ἄνα- 
κτος ἀμειλίχου. 

96. ταγός: ῬοιΒ. ῶ8 ταγοὶ Περ- 
σῶν, 828 νεῶν ταγός, ϑορΡῃ. Απί. 
1061 ἄρ᾽ οἶσϑα ταγοὺς (θτιτῃ ἃ. 
αθὈϊοίθυ) ὄντας ἂν λέγῃς λέγων; 

917. θυ δηδρβϑίϊβομθ Μοποιηθίου 
ὈΠαοὺ δἴπθῃ ἃ ὈΒοΒ]β, Ἰθάοοῦ πἰομύ 
ἴῃ 80 ΒϑΔΟΒαγ ΚΒ ον  οῖ86 τ ὶθ 
ἄθὺ Ῥαγδιηϊδκυβ. --- δεσμόν: ϑ5΄ῇηρα- 
ἸῺ. ΜΠ 141: δεσμοὺς ἀεικεῖς 598. 
ἀεικῆ: γρὶ. σὰ 118. 

99ὃ. στενάχω, πῇ δἰθἰομβδηι 
ΒΘ 26 Ὀδὶ ἀν {Πρ ου]θρυηρ, πϊθ᾽: 
γ9]. 182; ϑὅόορῃ. Αἱ. 7194 ὥστε 
ὠδίνειν τί φής, Επγ. ΗΚ. 184 δει- 
μαίνω τί ποτ᾽ ἀναστένεις, Αὐῖϑύ. 
Νυῦ. 1891 οἶμαί γε τῶν νεωτέρων 
τὰς καρδίας πηδᾶν ὅ τι λέξει. 

100. γρή 8. ν. ἃ. μέλλει. --- ἐπι- 
τεῖλαι: ἐπιτέλλεσϑαι νοχὰ Αὐΐρσομθη 
ἀθὺ ἀθβέϊγμ Ηομηθν. Ηγιηη, ΠῚ 871 
ἠελίοιο νέον ἐπιτελλομένοιο, Ηδ8. 
Ὗ.υ. 1. δδδ πρῶτον παμφαίνων 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

καίτοι τί φημες: πάντα προυξ ξεπίσταιιαι 

σκεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽ οὐδέ μοι ποταίνιον 
- ᾽ 4 οἦ ψᾷ.: Ἁ ’ , ᾿ πῆμ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 

αἰόσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα. γιγνώσκονθϑ'᾽ ὅτι 
τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένοο. 
3 3 ᾽ - ἤ) 
ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 

ας , ᾽ ’ 
οἱόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί. 

πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ 
ϑνητοῖς γὰρ γέξρα 

᾽ "ὦ ἤ Υ 

ἐνεζευγμαι τάλας 
τα ,. ἘΤ. » “- " 

ναρϑηκοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὺς 

ἐπιτέλλεται, ἀὰ5 ΑΚέϊν ἴῃ ἄδγ ᾿Ιλιὰς 
μικρά (θεῖ Τ᾽ φοίζοβ χὰ ΠΥ Κορβν. 844) 
λαμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη, ἴῃ ἅθοι- 
ὑγασθ 6. Βοαθαΐπηρ, ΤΘΟρΉ. 127 
ὡραῖος. καὶ ἔρως ἐπιτέλλεται ἡνίκα 
περ γὴ ἄνϑεσιν εἰαρινοῖς ϑάλλει 
ἀεξομένη. 

101. καίτοι τί φημι: 86 ᾿ρϑῦτῃ 
ΟὈϊαγσαῦ Ῥτοιμούμθιβ; δὲ ῬΔΌΠΞΡΟΥ 
ΟὟ πϑὶοσα τηδσηϊξπαϊηθιη ἡδέιι- 
τ 8Β086 ΟὈΪ 8 ἴδ δ 86 τϑαϊὺ 
ΞΟ 2). --- προυξεπίσταμαι: ἃ.}8 
ΘΟΒη ον ΤΉΘΙ8, τα]. 309, 8738. 

102. ποταίνιον 5ἐθμᾷ ρυβ αἰ καεῖν. 
106. ἀδήριτον: Ι. ΕἼ, ἀϊ ἀλλ᾽ 

οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος 
ἔσται οὐδέ τ᾽ ἀδήριτος, Ποὺ τὸ 
ἄμαχος (ἀδήριτον᾽ ἄμαχον, ἀκατά- 
μαχον Ηδρβυοῃ.), νρ]. ἀνέκητος, ἰπ- 
γιοΐαβ. θσθη ἀ68 ἀθάδηκορῃβ νοὶ. 
ΘΙτΟΉ. ἔν. ὅ, 21 (Ρἰαῦ. Ῥχοῦ. Ρ. 814 Ὅ) 
ἀνάγκαι δ᾽ οὐδὲ ϑεοὶ μάχονται, 
ΘΟΡἢ. Απδ. 1100 ἀνάγκῃ δ΄ οὐχὶ 
δυσμαχητέον, Ο. Κι. 191 καὶ μὴ 
χρεέᾳ πολεμῶμεν, Ἐτιν. ΤΡ}. Τὶ, 1480 
τὸ γὰρ χρὴ σοῦ τε καὶ ϑεῶν κρατεὶ. 

106. οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν: 
νοὶ. 197, πογᾶϊβ ἀθγ σοὶ σ. δ48 
πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης 
ἔχω γοτβομίθάθηρ ἀγαπᾶ ἀ68 ΒΟ  νοὶ- 
σθη5 (ἄλγος) πουνουσθῃῦ. {Π6πτϊοἢ- 
τσ ἀθν 80]. ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν 
δύναμαι (ἀλγῶ γὰρ) οὔτε ἐλέγχειν 
εὐλαβοῦμαι γὰρ τὸν Ζία. Ὑα]. ΒΌΡΗ. 
ΡὨ1], 329 ω παῖ Ποίαντος, ἐξερῶ, 
μόλις δ᾽ ἐρῶ, ἄγωγ᾽ ὑπ᾿ αὐτῶν 

ἐξελωβή ϑὴν μολών. 
101. τωρ 80 τιμάς. --- ϑε] θη 

ἰδὲ, σὴ ον τὶ, 821, ἀἶθ ΤἼΘ815 465 
[αἰ ἔθη Ῥαΐνοι ἄμτοι αἷθ ἰδηρσθ 
Ἰούχψία ὅ51106 οἷπθϑ πἰομὲ δἰ πϑὶ ΠὈϊ σθη 
Ὑγοτίθ9 (ϑνη-τοῖς) σου! οὐ. ΕἾΘ 

Ηδτύθ Ἰἰοσὺ πἰοῦ ἀδυΐη, θὰ Ὑνὶ6 
ΠΙο ἀπτοῦ αἀἷθ Οἴβαν ἰπὶ γἱθιΐθη 
Εαΐβο (Ηρ θυ πηθ 65) τιητηϊἐο]- 
ὈΔΥ γοΥΠο. οἷπθ Ραῖβθ ϑδα έρθίιη- 
ἄρῃ δαί. γε]. ΠΟΘ χὰ θ48. 

108. ἀνάγκαι πνῖθ αἰκίαι 98. --- 
ἐνέξευγμαι: ΑΒΟΏγ]08 ἰοὺ ἀΐθ86 
Μοίδρμθυ, υρὶ. ὅ11, 1009, ρ΄, 1639 
τὸν δὲ μὴ ΄πειϑάνορα ξεύξω βα- 
οεέαις (ὰ γουβίθῃθη ξεύγλαις), οὐά. 
841 μόνος δ᾽ Ὀδυσσεὺς. . ξευχϑεὶς 
ἕτοιμος ἣν ἐ ἐμοὶ σειραφόρος, ΟΒΟΘΡΗ. 
19ὅ ξυγέντ᾽ ἐν ἄρμασιν πημάτων, 
ἄαζι Αρ,. 318 ἀνάγκας ἔδυ λέπα- 
ὄνον, ὕ θουμαιρὲ 5βἰπα ἀϊθγοτα Δ ἰκου- 
δα τι. θυ ΡΗδηζθηνοὶῦ θα μη ΐθη 
Βι]άθν ἃ. ΟἸ εἰμ ηἶββο Ὀοὶ ἄθὴ Ττὰ- 
σἼΚοτη δᾶυῆσ. Ζα ΠΉΒΘΥΘΥ Θ6}16 
Υρ]. πγ, Οὐ, 1389 ἀνάγκης εἰς ξυ- 
γὸν καϑέσταμεν, Ηΐρρ. 1389 οἵαις 
συμφοραῖς συνεΐξ ξύγης. 

109. ναρϑηκοπλήρωτον: τὴν ἐν 
νάρϑηκι ϑησαυρισϑεῖσαν, παρόσον 
τῷ νάρϑηκι ἐχρῶντο πρὸς : τὰς ἐκ- 
ξωπυρώσεις τοῦ πυρός ΗΘ ΒΥ οἣ. νάρ- 
ϑηξ (ποαρτίθο βοι ἀνάρϑηκας, ἔε- 
γαϊᾶ ΘΟΠΊΊΠΪ8, Β ΘΟ πκτατπ) Ἰϑῦ 
δἷπ οὗνα χψυοὶ ΕἸ]Θη Πομ65 Ἐοῆν, 
δἷηπ οϊάθηρσονβοηϑ, τγ6]0}168 ταί 
ΘΙ ΠΘὨ ΒΜ] ΘΗ σθῃ ἀϊχοπάθη ϑαίίο 
(Βα θθαῦ ἔππσοραιη ἰηδπ5. θα] ]ὰ τὶ 
αὖ ϑβδῃγθτιοὶ: Ρ]]η.) ἀπροί Ὁ ἰδ ὦ 
σοίγοοκηθοῦ ἄθὴ ἀδταπῆ ἔα] οἰ θη 
Εἶθ Ἰοϊοδῦ αὐίδησε: Ὀδὶ ἄδη) 
Πα άνοὶκ ἀθ5 εὐ ]ΠἸο θα 1ξα] 1 θὴ 5 
τὰ ἀὰ5 ΠΟὮν ἃ]}8 Ζαπᾶετ Ὀοηΐ{“ἷ{, 
Υρ). ΡΒδπῖαβ ἀπίῃ. ΥἹ 394 νάρϑηξ 
πυρικοίτας; ΤΠΘΟΡν, Η. ῬΙ. 15, . 
ΡΠ πὰ5 Η. Ν. ΧΠῚΠ ο. 99, 492. θοῦ 
ἀ16 Βοάθιξαηρ ἀθ5 Νασυέῃοχ ἴῃ (ἰοὺ 
ἕασ6 νοὶ. Εἰηἰδ ἴσης 5.2. -- Ὥρῳ 
δέ ἘΤΙ ἄδ8, νγὰβ οἰσθη) ος 1 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

πηγὴν κλοπαίαν. ἡ 

πάσης βροτοῖς ΩΣ καὶ μέγας πόρος. 

ὶ) διδάσκαλος τέχνης 

ἣν 

τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω 

ὑπαι ϑρίοιρ δεσμοῖσι προυδσελούμενος. 

ἃ ἁ. 

τίς ἀχώ. τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγής. 

ϑεόσυτος 

Κιᾶγαηρ χη ογαῦβοθῃθηἄθη ἰβῦ, 
ἀϊ6 ΕἸσθηξομαῖθ οἷπμθυ πθῦθη, [ἅτ 
5ἴ0 ἢ}. βίθμβθηάθη ΑὩρδθθ: ἀἴθβ65 δέ 
υἰτὰ νοι ἄθη 0 Ποῖ. δέξθιβ τοΐῇ γάρ 
Ἰηξουρυθίϊουδ, 50 ζὰ ΟΠ. 289 προσ- 
αυδὰν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον, ΜῸ 
ἀδ8 γΟΥ ΒΘ  ῃΘπὰθ τέσσαρας μοίρας 
ἔχον ἐμοί οὐ κΙῖτε πῖτα. -- - Δηρῶμαι: 
Κιΐρου 8. 68. 1᾿ 11, 

110. διδάσκαλος πάσης τέχνης: 
γαὶ. σὰ 7. 

111. πόρος ἃΌΒοΙας ψὶρ 4177. 
112. τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημά- 

των: νοὶ. 604, 620, 

118, ὑπαιϑρίοις Καιβαὶ] ζιι πρου- 
σελούμενος, γνᾳ]. 168; ἀἃ59 ϑομιηδοῖ- 
γ01}}6 ἀον {τι 16 πἰτὰ σου Ριομιθ- 
ἴθιι8 ὈΘβοπθΒ ΠΟΥ ΟΡ  ΠΟΌΘη 97, 
118, 196, 221, 966, 438, δ96. -- 
ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσι: ναὶ. σι ἀφεγ- 
γής 11. --- προυσελούμενος: ἀδ8 
γγοιτὶ βιηάοῦ 510} ποὺ 488 τι. Ατὶ- 
βίοριῃ. ἤδη. 780 (προυσελοῦμεν), νρ]. 
Εἴγιη. Μ. ρ. 090, 11 προυσελεῖν 
λέγουσι τὸ ὑβρίζειν, ἀὰ5 πῇ] 1016 
Αἰβδὸ ψὶῖο ὧδ85 ἴῃ ἄθῃ ἃ. δ(. σον δμη- 
Ὁ σθοιδαομίθ αἰκέζομαι (γνρὶ. 
Ηθβυοῖ, προυγελεῖν᾽ προπηλακίζειν, 
ὑβρίζειν. 16 Εἰὐγιηοϊοσίὶθ ἀἀ68 
γγοιΐοβ ἰϑῦ αηθκαπηῦ; 8 11} 68 
γοὴ προσιέλλειν ΦὈΪΟ θη, ἱπάθιῃ 
ἀδ8 ΒΙπίου σ ἀυβοθία θη ὈῚσ ΔΊ Πγ8, 
ἀϊθ γουμθυσθηθηαθ 511}08 νοεῖ ἰησογῦ 
Πα ΌΘΩ 80}} ννὶὶὸ ἴῃ ϑεουδής (ϑεοδιής). 

124 ---Ι17 κΚὐπάϊσοη ἀὰ5 Νδἤθη 
ἀθ5 Ομ οσθβ δ ἃ, Ὀθσ]οἰξοα (σου 120 
8) αἷθ Βοιγθσπηβθη ὧἄθ8 ΕἸ ἄρο]- 
γα Θη5. Αὐΐ πη] 0 εἶδ ὑ6- 
σἰοιίθη ἰπ ἀθν ΕἸοκίτῳ ἀθ5 ϑορ)ι- 
Κ|08 ἀϊθ Απαρϑϑέο ἀθν ΕἸοκίτῳ ἀδ5 
Αὐΐίγούθη ἀθ8 ΟΠ υβ. 

114, Μδη τύ θἷῃ ἐξα βο θη ἴῃ 
ἄον [αἱ -- ὦ ὦ: ἐκπλήξεως ἐπιρ- 

βοότειος ἢ κεκραμένη: 

ρήματα ϑομο!. Οδ πιόΐδησο ἀθ ἀου- 
ἰθὰγ οὐ αἰ ϑῆγοι, 46 ἔφ: Ὁ] 6586 δὲ ἀθ 
[ϑυπηθίό 6 ρατγαῖῦ ἐοαὺ ἃ ἔαϊύ δᾶ- 
γα Ϊγ ὉΪ6 (Ραί 1). 

11ὅ. 0)᾽1΄Ά6 ὈΔΚοΟΒίβομθη Βηγίμιθη 
πηϑῖθη ἰθη Αἰοκὺ ἀθ5 ϑἰδιηθηβ ἃ. 
ἀθν ὕὕθοιγαβομυηρ. --- ὀδμά: 66- 
ψδηάδπηρ, Βα ἃ, ϑομδιηθοῖκ ἀθ8 
Ηδᾶτο8 (ΝΒ 6) ψψαγθη ἄθη Μ 66 Υ68- 
ὨΥ̓ΏΡ ΘΗ ΔΏΡΘΙΊΘΒΒΘΗ, γε]. Ευγ. 
ΗΙΡΡΟΪ. 1391 ἔα" ὦ ϑεῖον ὀδμῆς 
πνεῦμα" ᾽ν ᾿Φ ἔστ᾽ ἐν τύποισι τοι- 

σίδ᾽ Ἄρτεμις ϑεώ; ὕεῖσ. Αδη. 1 
408 ὉΠ ὈΓΟΒΙ θα 18 ΘΟΟμ86. Αἰγ]ηῈΠ 
γθυΐοθ οἄοτθμηι Βρ ταν ϑυθ. --- προσ- 
ἕπτα: τοὶ. ΡΙδαῦ. ΑἸρμϊέν. 826 νὸχ 
ἢ δὰ ταγὶβ δαγοϊανιί. [Ι͂ἢ τηοαϊῇ- 
“ἰογίοσυ Βοάθαύυηρσ ἰδὺ ἀδὰ8 ϑυθιπὶ 
ὅδῦ, θ44 τηἷῦ ἄθῃ Ὀαἰϊν γουθαη- 
ἄθῃ. -- ἀφεγγής (μἴθυ 8. ν. ἃ. ἄφα- 
νής) δῦ ἴῃ οἷπου Ὀρὶ Ὀιομύθτῃ 56- 
γν ὁ ΠΏ] θη  οἶβο δα ἀχώ υ. ὀδμά 
Ὀθζορθη, ψϑηγομα 68 οἰ ρθη! ἢ 
οἴῃ οἰἐπϑΐοη ἀθβ)]θηΐσθη ἰδῦ, νοὴ 
ἄθηι Ὀθιἀ65 αὐυβροηΐ, --- Ζα ἄον' Παν- 
ϑύθ ὰπρ᾽ να]. ὅορα. ΡὨ1]. 303 πρου- 
φάνη κτύπος... βάλλει μ᾽ ἐτύμα 
φϑογγά του. 

1106. ϑεόσυτος: ὨϊΪ6 ΤυΥϊθγο θη 
15 Θυβίθη Εἴθ (γρ]. σὰ 3) Ὀδβύθθῃ 
Ὀ6Ι ἈΒΟΏΥ]ΟΒ σον δ ]Π10 ἢ. ἃ 8 ΘΙΏΘ 
Θ᾽ σ6ὴ ἀγϑιβ!Ὀΐσθη γγοντίθ ψὶθ 
006; 818 ΘΙ ΠΘΠ) 16 ὨΥΒ]} ΟἸΘΘῚ Ὑ|6 
Π1ΘΥ ποοὴ δορί. 2712 πεδιονόμοις, 
ἔθ, 806 λιπαροϑρόνοισιν, ἴτριη. 
196, ῶ βορεάδας. --“ Ὀ1Ὶ6 Κοηι- 
ῬΡοϑβιύω υἱῦ -συτος Μ16 ἀἷθ6 υυἱῦ -ουτος 
γουἀορρ θη Ὀδ]Ϊὰ ἀα85 ἰηϊαυδοπάθ 
σα. ρ, Ὀαϊὰ πἰομέ, πδοὰ Βράδεί- 
ηἷἶ8 ἀθ8 Ὑϑυβιηδίβθϑ, υρὶ. θ48. Ζὰ 
ϑεόσυτος ἢ βρότειος γο]. τοῦ. -- 
κεκραμένη: ἡμιϑέων 8680]. ΕΒ 
ϑιηἀ πἰοῃῦ Ηα] Ὀσδίῦου. ἢ Οἢ βρξξουου 
Ὑουβἐο! πὰρ σϑιηθίηξ, Βοπάθγη ΝΥ 656}, 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

ἵκετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 
ΧΟΡΟΣ. 

πόνων ἐμῶν ϑεωρός. ἢ τέ δὴ ϑέλων; αθοι 
(στροφή αἹ) 

ὁρᾶτε δεσμώτην μὲ δύσποτμον ϑεόν. ᾿ ἜΞο ον - ὩἾΝΣ ὲ ᾿ 
μηδὲν φοβηϑῆς᾽ φιλία γὰρ ἅδε τάξις 

πτερύγων ϑοαῖς ἁμίλλαις 

προσέβα τόνδε πάγον πατρῴας 

τὸν ΖΙιὸς ἐχϑρόν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 

δι΄ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ᾽ ὁπόσοι 

τὴν “Φιὺς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν. 
μόγις παρειποῦσα φρένας. 

διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 
- - ᾿ 3 ᾽ ΄ Ἷ 

φεῦ φεῦ. τί ποτ αὖὑ κινάϑιόσμα κλύω 

πέλας οἰωνῶν; αἰϑὴρ δ᾽ 3 - ἑλαφραῖς 

πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

α16 τοῦθ ἄρῃ Ὠὄμρουθη (Ὠἰμηγα- 
᾿Ιβοῦθη) αδύζοτη ἃ. ἄθῃ Μϑηβομθα 
ἴῃ ἀοὺ Μιίΐ βίθῃθῃ, ψῖθ σ]ϑίοῃ ἀϊθ 
ΟΚοδηϊάρθη (νυρὶ. δ29ἴ, 902). Υ!. 
ΕΓ. ΚΥΚΙ. 218 μήλειον ἢ βόειον ἡ 
μεμιγμένον ; 

117. Ὀ1Θ βοβυ)θυ2 οο Επηρῆη- 
ἀὐπρ 1ϑὺ ἀαγοῦ ἀθη ΒὨγ τυ (θοο"- 
τὰ ἃ. ΚυοοϊκΚα8) αυβσοατοκι. Αὐῇ 
αἴθ Βγαρθ ὝΨΟΥ τηδσ᾽ 68 βίη 9, [ο]ρὺ 
α1θ ϑευηαΐαηρ, ἀδΓ5 ἀν Ὀο γε ϊρηδθ 
ὨῸΓ 818 ὉΠ 1}} ΚΟΠΤΊΘΏΘΙ ΖΒΟΏΔΌΘΙ 
ΘΥβομθίηθ. 1686 ϑυτηαϊαπρ' ἰδὺ Ὀ6- 
συύπαοῦ ἀστοι ἀϊθ σογᾶπβ δηθθρθ- 
ὈδπΘ ΤΒδίβδομο ἕκετο τερμόνιον 
(δὴ8 ἔπαάθ ἀθὲ Ὡν ἐπὶ πάγον. 
ΑΙ8Β Θ᾽] Κῦ χὰ ἵκετο ἰδὺ ἄθγ []- 
ὈρκΚαπηΐθ, αδΥ δΏΡΘ ΚΟΙΏΤΉΘΗ ἰδὲ, σθ- 
ἀκομὺ (ὃ τὴν ὀδμὴν ποιῶν, Βἰομέ 
εωρός, “ΘΊΟΠ65 ἄθῃ ἤπιος ἀεβ 
Κοισηθηβ δηρΡΊΘὈἰ). --- τερμόνιος, 
ΘΙΟΠΟΒ ΠῸΣ δὴ αἴθβοσ ϑ 6] 1]6 νοῖ- 
Κοιητηῦ, ᾿ἰϑῦ σοὴ τέρμων σρουϊἀοὲ 
(τέρμιος γῸ τέρμα). 

118. ἢ τί δὴ ϑέλων: γρ9]. ϑ0ρΒῈ. 
ΤΥΔΟΒ. 890 ἡμεῖς δὲ προσμένωμεν; 
ἢ τί χρὴ ποιεῖν; 

119. ὁρᾶτε τηϊῦ Βεοζὰρ διυΐ ϑεω- 
ρός. οι [πηρϑγαξὶν ὁρᾶτε βιθῦ ἴπὶ 
ΘΊΏΠΘ το ὁρᾶν πάρα. 

120. [ηἴοϊ]ϊρθ ἀδθὺ ᾿ἱπῆθύθη Ετ- 
γΘρΌαρ πὰ Εν δ θσαηρ, ἅδον ἀϊθ 
ΘΟΒΤΩΒΟΩ, Θἷη ϑομδαβρίθὶ ἔν ἀπά θΥθ 
ΖὰᾺ 861 (166), σθθη αἷθ6 ἰαιῦθη 
ΙΘάΘΥ ἢ Απδρᾶβέθ ἄου, νοὶ. χὰ 93. 

121, πᾶσι ϑεοῖς δι᾽ ἀπεχϑείας 
ἐλϑόντα: Επτ. ΗἸρρ.11604 δι᾽ ἔχϑρας 

μῶν τις ἦν ἀφιγμένος; Ῥῃδη. 479 
καὶ μὴ δι᾽ ἔχϑρας τῶδε καὶ φόνου 
μολών, Ηδτο. 390 ινύαισι πᾶσι διὰ 
μάχης μολών, Τρ. Α. 1892 ΘΌΘΩΒΟ, 
ΑΙ άσοη. 410 πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλη- 
μάτων ἰών, ΞΌΡΒ. Απῷ. 142 διὰ δί- 
κῆς ἰὼν πατρί, Αὐϊβίορῃ. ἔδιν. 1412 
οὐ γὰρ δι᾽ ἔχϑρας οὐδετέρῳ γενή- 
σομαι, [ᾧὈῬ]αΐο] ὙΒεαρ, ν. 1380 Β μοι 
δι᾽ ἀπεχϑείας ἐν λόγοις τισὶν ἐγε- 
γόνει. Ὀῖθθοῦ Ὑϑιθϊπάσπηρ οἷτμθδ 
γουθαμΒ ἀθσὺ Βοχορσαηρ τϊ διά 
᾿οσὲ οἷπθ Ἰο Κα] Υ οὐβίθ! απ’ 5α- 
δτυηάρ, νρ]. Κτᾶρου 1 8 68, 22, 

122. αὐλήν: γρ]. Οὐ. 4, 14 Ζη- 
νὸς που τοιήδε γ Ὀλυμπίου ἔνδο- 
ὃεν αὐλή. --- εἰσοιχνεῦσιν: ἸΟΠ ΒΟ 6 
Κοπίγακίϊοη τὶ πωλεύμεναι 648, 
Θηβρυθομοπὰ ἄρῃ θρίβοι θη ΥΥ ὀτέθυῃ 
οἰχνέω ἃ. πωλέομαι, νρ]. Εὶ Γ,, Μρά. 
422 ὑμνεῦσαι, Ἡΐρρ. 1071 ἀύτευν, 
ΙΡῇ. Α. 189 μυϑεῦσαι, ἀπο ἢ Ασδῃ). 
942 δήριος (νοῦ ἄθιη ἰοηἰβοθη 
δῆρις). 

124, κινάϑισμα᾿ κίνημα πλήϑους 
Ηρβυοῆ. οἰωνῶν: ἀθΥ ΟἸοΥ ἰδ 80 
δ ἢ6 φρο Κοιῆσηθῃ, ἀδίβ Ῥγοιηθίῃθῃβ 
ἘΝ ΕἸ ΘΙ τπὐουβομοί θη 
ΔΏΠ. 

120 ἢ, ὑποσυρέζειν Ὀδάραϊοιὶ εἱομὲ 
ἰϑηϊίθυ βέυι θυ (Β] ΟΠ} 614), ΒΟΠάθΓη 
ὑπο- σἰοθὺ νὶθ ἴῃ ὑπάδειν, ὑποστε- 
ναχίξειν, ὑπορχεῖσθαι, ὑπηχεῖν, 
Βιισοίηθγο αἷθ Βορ]εἰδαυρ δι. --- Ζα 
ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαὶς να]. Εν. 
ἴγρτη. ὅ94 ταῖς ὠκυπλάνοις. πτερύ- 
γων διπαῖς. -- φοβερόν: νρ]. 160. 

κραιπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμψαν αὐραι" 
ῇ Ἁ 3 Ἁ 4 - »ἤ᾿ 

χτύπου γὰρ ἀχὼ χάλυβος διῆξεν ἄντρων 

μυχόν. ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου 
τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ. 

198.---192 Ῥαγοάοβ, Κοιητηδύϊβοῃ 
(ἃ. ἢ. απἴθϑε ϑομδΌΒΡΊ ΘΙ απὰ ΟἿΟΣ 
νογίϑὶ ). Τὸν ΟἿΟΣ ἰϑὺ δαΐ δἰπθμὶ 
ΕἸᾶσοιναροη (ὔχω πτερωτῷ 18ῦ, 
κραιπνόσυτον ϑᾶκον 219), ψΘ]ΟΏΘΥ 
ἀυγοὶ οἷπθ Τ᾽ θαϊθυσηδϑοῃίηθ Ὠθύϑη- 
Ὀονορσὺ σπὶγὰ (σοῦ ἀθυ τθοδύθῃ ϑ'διΐθ 
61), ἄθιι Ῥυοπιθίμθαβ ΠΏ Θ. δ ΠΟΥ 
σΘἸΚΟΠῚ ΠΙΘα υπὰ πιγὰ σόορ ἄθη Ζυ- 
ΒΟΒΔΌΘΙΙ Βοθοη Ὀθιμθυκύ, ἀδ ἴδῃ 
Ρχοιιθίμθαβ, ΘΙΟΠΘΥ πὰ σογδάθ- 
διὰ8Β, πἰομῦ Ζὰγ ὅθι ὈΪ1οκύὺ, ποοὶ 
ἰοῦ βιθὺύ. Μ͵|ὺ 1324 τᾶν ἀδθὺ ΟΠοΥ 
Ὀθτοὶΐθ σης 86 σογοκί, 80 ἀδίβ 
ΕΓ ἀἷθο ουτίθ νοῦ 127 (φοβερόν) 
Ὠδτύο. --- Π16 ΟΚοδηϊάρθη βιπὰ Τδοὶ- 
ἴθγ ἀθ8. ΟΚθδμῃοβ τι. ἀν Τ᾽ οὔθ γϑβ (Η 68. 
ΤΏΘορσ. 862). Ἠροβιοά. οὐρά. 2346 φᾷ! 
41 Νδίάθη δυΐ ὑπὰ Ὀριηθγκὺ ἀδζι: 
πολλαί γε μέν εἰσι καὶ ἄλλαι, τρὶς 
γὰρ χίλιαί εἰσι τανύσφυροι Ὠκεανῖ- 
ναι. Ὦδν ΟἾΟΥ ἀθβ Αβοῦγ]οβ Ὀ6- 
βίδπα δὺβ 12 ῬΘΥΙΒΟΠΘΗ. --- Π16 ουβὺθ 
ύγορ ῃ!β σιθοῦ θηὐβρυθομβομα ἄογ Ετ- 
Κἰᾶγυηρ οἷπθβ Οσδιητδῦ ΚοΥΒ (1 
αἀοΥ Ηγρούβὶ8β Ζζὰ ἄθῃ ῬΘΥΒΘΓΠ) 
παροδικα, ὅτε λέγει (ὨδηΏ]10ἢ ὃ χο- 
ρός) δι᾽ ἣν αἰτίαν πάρεστιν ἀἱθ 
Μούϊ νἱογαηρ᾽ ἀθ85 Αὐυ[ζίγούθῃβ. --- ΠῚ6 
ΒΒ Βμλθη (ὁ ῥυϑμὸς ᾿νακρεόντειός 
ἐστι κεκλασμενος πρὸς τὸ ϑρηνη- 

τικόν ϑ0801.) Θαίβργθοιθη ἀν τ - 
Β6] σθη ΘΟ ησ, θΊομ6 ἀοΥ ΟἸΟΥ 
144 Τἴ, ἀπίβουί, απὰ οἱρηθη β᾽ο ἢ Ὀ6- 
βοηάθσβ ἔν ἀθὴ τ 61 Ὁ116 ἢ ΘῈ ΟΒονυ. 

128. τάξις: Ὑγ]6 στάσις Ετη. 811 
ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἁμά, ὍΒΟΘΡΗ. 
Δδ8 στάσις δὲ πάγκοινος ἅδ᾽ ἐπιρ- 
ροϑεῖ. 

129, πτερύγων ἁμίλλαις ". Υν, ἃ, 
πτέρυξιν ἁμιλλωμέναις. ὙρῚΊ. 141. 

Ποσ Βορυ ἀ65 ποιϊοιουπάθῃ δέγθ- 
Ὀ6η8 ὑθχίθῃῦ βῖο δυΐ ἀἷθ Ὀθιάθυ- 
βοιἴσοη ΕἸᾶροΙ, ποθ 685 ρ θιοἢ- 
Β8π| ΟἰΠδΠαΘΓ ΖΟγοΟΥ ἢ ψΟ] 6 Ώ, 
γεὶ. ΒΟΡΆ. Απί. 1066 τρόχους ἁμιλ- 
λητῆρας ἡλίου. 

181. μόγις: Θυοὰ 56 ΡΥ ΔΘρΡΤΘ 
ῬΘυβαδβίββ ἀϊοαηῦ, αὖ 118 ΘΟ ΠΘ8- 
ἴαμπη ἀδτγοὺ, 1ᾶὰ 6 γϑίθυθ βεχὰβ 1πηὰ- 
ΠΙΘΌΓΙΒ, γἱγρίπατηι ἸΠΡΥΙἾ8 ἀἸβοῚ ΡΠ 1η8 
Ἰυἀϊ]οαπάθπτη. 816. ρδϑάδροραὰΒβ Απ- 
ἀσοηθβ ἃρυὰ ΕγΙρΡΙάθι (ΡΒ ΟΘα. 89) 
γἱδη ΟἸΓΟΌΤΩΒΡΙΟΙῦ, ὙΘΥΘΩΒ 16 ααΪ8 
ἴῃ ῬΌΘΠΙοατη ργοἀθαπίθιῃ ΓΘΡῚ85 Β 18 πὶ 
γἱδαροτοῦ (οι). γε. ΒΌΡΡΙ. 996 
ὑμᾶς δ᾽ ἐπαινῶ μὴ καταισχύνειν 
ἐμὲ ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρεπτον 
βροτοῖς κτλ. -- παρειποῦσα: Υϑ]. 
11. 6, 62 υ. 7, 120 ὡς εἰπὼν παρέπει- 
σὲν ἀδελφεόο φρένας ἥρως αἴσιμα 
παρειπών, νοὶ. οδά. 1, δδ8; 6, 881, 
Η685. ΤΉΘΟΒ. 90 μαλακοῖσι παραεφώ- 
μενοι ἐπέεσσιν. Παρειποῦσα Κϑῆη 
ΒΟ ἢ ΖΔ ΟὙΔΙ τη 80} δῇ τάξις 
ὈΘΖΊθ θη, βίθ εὐ ΔΌΡΥ ἀθπὶ ΘΟ θαδηκθη 
ΠΘΟῊ 80, 815 ΟὟ ἐγὼ προσέβην τγοτ- 
δαβρθρθησθη ΜγᾶγΘ (ΥὙρῚ. σα 201). 

182. κραιπνοφόροι... αὖραι ἃ. Ἀ. 
Πα 10 οἰθ βασι. 

138. ἐξέπληξε πὶθ 810, 870 τοἱῦ 
ΔΏΒΟΒΘΆΠΟΙΘΥ Βοζίθυηρ δαὰΐ αἴθ Αὐτῷ 
ἄθνὺ ψὶγκοπάθη ὕτσγβαϑαθ, νυρὶ. ΑΒ. 
480 φλογὸς παραγγέλμασιν νέοις 
πυρωϑέντα καρδίαν. --- δὲ απϊτὰ 
ΦΊΒομΘ Ῥυᾶροβιύίοη υπαὰ ουθυμῃ 
ΒΘ ἢν Βδπυδρ᾽ ΘΙΠσΟΒΟΒΟΌΘη (ΤΊ,6818), 
Κτγᾶρου ΠῚ 8 68, 48, 1. 

184, ϑεμερῶπιν: ΕἸαρΘάοΚ]68 28 
ΖΔῆρις δ᾽ αἵματόεσσα καὶ Ὡρμονέη 
ϑεμερῶπις. Ἠδδγοι. ϑεμερῶπις (αΐ- 
δώς)" ἐρασμία αἰσχύνη πἰομῦ σο- 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

σύϑην δ᾽ 

αἰαὶ αἰαῖ. 

ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 

“- ’ ΓΔ αἱ Υ͂ “ ς τῆς πολυτέκνου Τηϑύος ἔκγονα. 
τοῦ περὶ πᾶσάν ϑ᾽ εἵλισσομένου 
χϑόν ἀκοιμήτῳ δεύματι παῖδες 
πατρὺς Θχεανοῦ᾽" 

δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑ᾽ οἵῳ δεσμῷ 
προσπορπατὸς τῆσδε φάραγγος 
σχοπέλοις ἐν ἄκροις 

φρουρὰν ἄξηλον ὀχήσω. 

(ἀντιστροφὴ αἱ 

λεύσσω. ΠΙρομηϑεῦ. κ 9 

δνοφερὰ ὃ ᾽ αὲ-. " 

ἑμοιίσιν ὑσσοις 

ὁμίχλα προσῆξε πλήρης ᾿ς 14 

ἢδὰ; ἀἄθηῃ ϑεμερός (γοη ἄδθν Υυ- 
6] ε) σίουν ἄθὴ Βορσυ  ἀθ5 Π ]ἢ- 
ΒΒ 6 ππὰᾶ Θοβοσέθη. (νρ], ϑεμερή᾽ 
βεβαία, σεμνή, εὐσταϑής ΗΘΒγΟἩ,, 
ἀδηη ϑέμα, ϑέμεϑλον, ϑεμοῦν) υπὰ 
αἰδὼς ϑεμερῶπις ἰδὲ ἀἴο ϑοιμβιδομίθνη- 
μοῖξ, Ὀθὶ ϑ]ομον αἴθ Μἄδομθη τυηὶρ 
Ὀ]οἰ θθη α. γΠ Πρ βἰἔζθῃ: ἄρῃ Θορθη- 
βαὺξ ἄασι ὈΠαΘὶ σύϑην ἀπέδιλος. 

18ὅ, σύϑην: ἀδ8 ον ἀν λων. 
τηθηΐ ἔθ] δὶ ἄθῃ Τταρίκογη αἱομς 
Β6] ἔθη ἴῃ ᾿υυβο θη Β ΘΙ ]θὰ υπὰ Ἰη 
ἄθη Βοίθηγθάθῃ, βο]ἔθηθυ ἀδ8 ἰθι- 
ῬοΥΔ]Θ, νρ]. ἐρέϑισε 181. -- ὄχω 
πτερωτῷ: ΕἸἄρο]σασοη ἤπᾶθῃ βἱοῖ 
δι Κυπδίάοη Κη ]θ τη ὄίθτβ, υρῖὶ. 
3. Β. Μά]]ου- ὙΥ Θβοῖοσυ, ΠΤ ΠΣ 
ἂον 4. Κὶ Π Ταῦ ΙΧ υ. ΠΟῸ Χ Ὠ, 
111, 112, ψὸ Τυϊρίο!θηοβ δὰ δἰ θαι 
τἱδ Βομγαποηῇ ὕρο]ι ὈΘβομυϊησίθῃη 
αρσθη βἰὐχί. -- ἀπέδιλος. δι 
00], ουϊηηθχ δὴ Ηρβίοα ἜΜ ΎΥ, 
840 γείτονες ἄξωστοι ἔκιον. Υ]. 
ΒΌΡὮ. ΕἸ. 871 ὑφ᾽ ἡδονῆς τοι, φιλ. 
τάτη, διώκομαι τὸ κόσμιον μεϑεῖσα 
σὺν τάχει μολεῖν, ΤΈΘΟΚν. Ἰὰ. ΧΙΧ 80 
ἄνστα μηδὲ πόδεσσιν ἕοῖς ὑπὸ σών- 
δαλα Φείης. ΑΡΟΙΙ. ἐμοῦ. ΙΥ̓͂ 48 γυ- 
μνοῖσιν. δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινοὺς 
ϑέεν οἴμους (γοη ἀθι οἰθπᾶοῃ Μο6- 
α68). 

181. Μολυνδηνου: γε]. 
ἢ, 14, 201 Ὠκεανόν τε, 
νέσιν, καὶ μητέρα Τηϑύν. 

2 128, 
ϑεῶν γέ- 

188. περὶ πᾶσαν εἱλισσομέν ον (χα 
8546) γϑότα: νρ]. ἀψορρόου Ὠκεα- 
νοῖο 1], 18, 899, Οἀἁ. 20, 6ὅ. Ονἱά. 
ἴαβί. Ὗ 81 ᾿Δυχοταῖ ΟοοδπῃΒ αᾳ0ῃ- 
ἄδη) Τιϊδηϊάα Τοίἢ γι, ααἱ ἐθυγδηι 
Ἰαυ185 αὰδ ρμαῖοί ΠΡ δα ῈΪΒ. 

189. ἀκοιμήτῳ ῥεύματι: νο]. 1|. 
14, ῶ44 ἄλλον μέν κεν ἔγωγε (ϑαρὲ 
ἃο. ΒΟΒ] ἢ ϑεῶν αἰειγενετάων ῥεῖα 
κατεὺν νήσαιμι καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέ- 
εϑρα Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάν- 
τεσσι τέτυκται. 

141. ΞΥ̓ΠΟΠΥΠηδ ἤδ60 γΘΠΘμ θη ἰδ: 
ΘσΟΙ ΟἿΣ ΔΗ Πιὶ Ργοάπεΐ (Βομξ2). --- 
Ζι προσπορπατὸς ΥρΊ. 01. 

148, φρουρὰν ὀχήσω: γρΊ. ΝΡ 
ρήσεις 51. ὀχεῖν ἰδ ἡϑοὴ Οὰα, 
211 ὀχέοντας ὀιξύν, 11, 018 κακὸν 
μόρον, ὅν περ ἐγὼν ὀχέεσχον, ὑπ᾽ 
αὐγὰς ἠελίοιο, 21, 802 ἣν ἄτην 
ὀχέων ἀεσίφρονι ϑυμῷ 28 θυ κ] ἄνθη 
(Βα ΒΕ! 676). --- ἄξηϊον: νρ]. ἀτερπῆ 
81, ἀμέγαρτα 402, ΟΜο. 1017 ἄξηλα 
νίχης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 

144. δνοφερὰ ὁμίχλα πλήρης δα- 
χρύων, νῖὶθ αἷθ ἀμπηκ]θ, τορθη- 
ΒΟΒ ΜΆΠΡΥΘ Ὕ ΟΙΚο; γρΊ. βορί. “298 
χαλεπᾶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων κρι- 
μναμενᾶν νεφελᾶν, ΒορῈ. Απί, 628 
νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἷματόεν 
ῥέϑος αἰσχύνει τέγγουσ᾽ εὐῶπα πα- 
ρειάν, Επν. Ηρ». 118 στυγνὸν δ᾽ 
ὀφρύων νέφος αὐξάνεται, Ηον. Θρἰβί, 
118, 94 ἀθιηθ ΒΌΡΘΓΟΙ ΠΟ ΠῸ ὈΘ1η, 

" 

ἈΝΝΝΝ 

τ κῶν ων ϑῶδωνς αρισῳ ΑΘρπβες,, χα ἀν 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΙΣΜΩΤῊΣ. 

δακρύων σὸν δέμας εἰσιδοῦσαν 
πέτραις προσαυαινόμενον 

ταῖσδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις. 
, Ἁ ᾽ ἤ - ν ͵ νέοι γὰρ οἰακονόμοι κρατοῦσ᾽ Ὀλύμπου" 

ὡ ᾿ ᾿ ᾿ 
νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις 
΄ ι 9 ’ ἤ 

Ζεὺς ἀϑέτως κρατύνει. 
Ἁ 

᾿᾽ Γ 3 

εἰ γάρ μ 

τοῦ νεκροδέγμονος 

Μι|ΐ ἄθιὴ ΒΙ11Δ6 γᾶν 8. ΠΟ. ΗΟΠΊΘΥ 
γογϑηρσθσδησθῃ 1],.17, ὅ91 τὸν δ᾽ (άθ 
Ὀφεοδδνηξοη Ηοκέου) ἄχεος νεφέλη 
ἐκάλυψε μέλαινα. 

145, εἰσιδοῦσαν ὩΔΟΝ ἐμοῖσιν 
Ὑ 10 ΟΒΟΘΡΆ. 410 πέπαλται δ᾽ αὐτέ 
μοι φίλον κέαρ τόνδε κλύουσαν 
οἶκτον, θυβ, 918 λέλυται γὰρ ἐμῶν 
γυίων δώμη τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντα, 
ΞΌΡΒ. ΕἸ. 479 ὕπεστί “μοι ϑράσος 
ἀδυπνόων κλύουσαν ἀρτίως ὀνει- 
ράτων, Αἱ. 1000 ποῖ γὰρ μολεῖν μοι 
δυνατὸν τοῖς σοὶς ἀρή Ἱξαντ᾽ ἐν πό- 
γοισι μηδαμοῦ; Ὁση σο κοτὲ Ἐπὶ 
Μροὰ. δῚ ὥσϑ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπῆλϑε 
λέξαι μολούσῃ. 

140. πέτραις ταῖσδε ᾿προσαῦυαι- 
νόμενον: πρὸς πέτραις αὖὐαιν μενον. 
νΕ]. ΟΡ! Ι. ΡὨ]], 904 αὐανοῦμαι τῷδ᾽ 
ἐν αὐλίῳ μόνος, ἘΠ. 819 αὐανῶ 
βίον. - ὅὰ αὐαιτόμενον λύμαις 
γρ]. 93. 

141. ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις 5. 
γ, ἃ. ἀδαμαντίνοις δεσμοῖς λυμαν- 
τηρίοις (991), νρ]. οἰστρηλάτω δεί- 
ματι ὕϑ0, ΤΉΘοΚκν. Εριρυ. ΧΗ 4 
κηροδέτῳ πνεύματι. 

149, ΜΙΐ γάρ σἰθοῦ 5Βῖ0} ἄἀθυ Ποῦ 
ἀ16 Ἐπ λταυα ἀον ΜῈ ΒΒδηα]αηρ. -- 
οἰακονόμοι γοὴ Ζθυβ. δ΄ 6 οὖ ῃοβ: 
ἀθηη ἠο κί Β]ζθη ἤὩθὰθ Ηρ 81] 
Πιυᾶρυ, ααδιηνγὶβ ἀθ ὑηὺ ἰδηίαῃι 
ΒΘΥΠΙΟ, 5 (ϑομᾶϊ:). γε]. ϑθρύ. 2 
ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ 
πόλεως οἴακα νωμῶν, θῶ, ῬΟΙΒ. 161, 
πηΐθῃ δ1. 

150. νόμοι ἀΐθ νου θυ] ἤθη, 
γΟῺ ἀθν ΔΌΡΘΩ] ΘΟ ΚΠ ΙΟ θη ΗΘευβ μαι 
ΒΟρΘΌΘηΘη, (ἀθβοίζθ (Υ5}. πόλις ἀλ- 
λως ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια δορί. 
1070), ϑεσμοί αἴθ ὈΪοΙ ὈΘημάρηῃ ϑαί- 

» Ἁ ἢ -» 3 . τί πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀιστοῖ. 

- ι ἊΨ 9 ΨΥ ὑπὸ γῆν νέρϑεν 8ϑ᾽ “Διδου 

ΖΆΠΡΘ 818 Αὐβῆμϊβ ἀ68 ΘΥΊΘΘΙ 
Προμίβ. ἀϑέτως" ἀϑέσμως, οὐ συγ- 
κατατεϑειμένως θβγοι. 268 ρσ᾽θθὺ 
αοβθίδθ πϑο οἴσϑηθαι Ηϑομὺ (186), 
ΟἾπΘ ἀΐθ Ηθιυβομαῖε δἷπθβ ΒΟΒΕΥ 
βίθ οῃάθη (ἀθβθίζοβ δΔηΖΌΘΥ ΚΘΠΏΘΗ 
(οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ 894). 

151. τὰ πρὶν πελώρια νῦν ἀιστοῖ: 
ΕἸ] σθιη θη “ἀἰθ ἔγθυθη αοντα θη 
(τοὺς Τιτᾶνας καὶ τοὺς τούτων νό- 
μους ὅ86Π0].)); ἀδ8 ιῆοιύ πελώρια 
ἰδ Ῥοσθιομπθπᾶ ἐᾶν ἀΔ85 Ζοιζα] του 
ἀον ΤΙ Πουυβομαῖς. Ζα ἄθιῃ. 66- 
ἀδηκθη ΥΡῚ. Ἀρ. 108 οὐδ᾽ ὅστις 
πάροιϑεν ἦν μέγας, παμμάχῳ ϑρά- 
σει βρύων, οὐδὲ λέξεται πρὶν ὦν. 
᾿Διστοῦν σϊοοῦ ἀϊθ ΕῸΙ]ΡΘ οἰμθὺ γο]]- 
βυδ πα ϊρθη ϑγηϊομέυπρ δὴ (ἀδίβ 
π8 ὨΙΟμΐδ ἸηΘ ἢν ἀδγο “πὄχί πὰ 
5:6 ξ’, ἄιστος ὙΘΓΒΟΒΟ]] θη). 

102. νέρϑεν Ἅιδου: οἴοκίνο ! 
ὭΟΟΙ τππΐρυ ἄθη Ηδάαεβ Βἰπαπίου᾽ἢ 
ΒΟ ἀδΥ Απρίουὐ γοὴ 1]. 8, 18 ἤ 
μιν ἑλὼν ῥέψω ἐς Τάρταρον ἠερό- 
εντα .. τόσσον. ἔνερϑ᾽ ᾿Δέδεω ὅσον 
οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης (πῃ. 72 
Τάρταρόν ϑ᾽ υπὸ χϑονός ἰδὺ Ταῖ- 
[δ γῈ8 υἱευδδυλουτι τη Ηδ 468). 
Π)ουΒῖη πᾶύθη ἃθο} ἀϊθ ἄθτσθη 
ΤΙιίδηοη σοβυῦγω σογάθῃ 1]. 8, 481, 
Η68. ΤΈρορ. 720 τόσσον ἔνερϑ᾽ ὑπὸ 
γῆς ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης" 
σον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον 
ἠερόεντα. 
168 ἔ. τοῦ νεκροδέγμονος : Ὑ8]. 

ϑορύ. 860 πάνδοκον εἰς ἀφανῆ͵ τὲ 
χέρσον, ΒΌΡΡΙ. 166 τὸν πολυξενώτα- 
τον Ζῆτα τῶν κεκμηκότων; ἨοτηθΥ. 
γι Ὗ 9,11,480 Ποι[εὐ Ηδ 68 Πολυ- 
δέκτης π. ᾿Ποϊυδέγμων. γε]. οἶστο- 
δέγμοια ϑησαυρόν Ῥοτβ. 1020. -- 



ΕΞ Ρ 
ΟΞ «Ὃς 
τ 

ΤΎΜ 

ΑἸΣΧΎΛΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

ἕνναν᾽ οὐδὲ λήξε ὶν ἂν ἢ σῃ κέ γ ἥξει. πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ κέαρ, 

ἢ παλάμαᾳ τινὶ τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν. εἰς ἀπέραντον Τάρταρον ἧκεν. π ΝΣ ΤῸ ΤΣ ΤΜΕΙΣΑΡ ΔΚ, τὸ 
-- 

Σ 

κοσο ἀρέξοι λοι ον εν Ὡς 

δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας. 
ς ͵ " , Ψἵἷ 

" ᾽ Ὁ Φ ἄλλος Ψ ““νἫν -» ’ » 

ὡς μήτε ϑεὺς μὴτε τις 5 ἢ μὴν ἔτ᾽ ἐμοῦ. καίπερ κρατεραῖς 
υ "Δ , 

“}Ύ) 
λ 

τοῖσδ᾽ ἐπεγήϑει. ᾿ ' ἐν γυιοπέδαις αἰκιξομένου, 
ω Ἴ " ΄ , “πν , ᾿ ριον κίνυ ὃ τάλας ἀρ 

νῦν ὃ αἰϑέριον κινυγμ ω χρείαν ἕξει μακάρων πρύτανις, 
-« , ’ 

ἐχϑοοῖς ἐπίχαρτα πέπονϑα. 

(στροφὴ β΄) 

τίς ὧδε τλησικάρδιος 

ϑεῶν, ὅτῳ τάδ᾽ ἐπιχαρῆ: 

τίς οὐ ξυνασχαλᾷ κακοῖς 
΄ ει 3 ᾽ ’ ,“:αΕδὰ 

τεοῖσι. δίχα γε Διός; ὃ δ᾽ ἐπικότως ἄξει 

ϑέμενος ἄγναμπτον νόον 

δάμναται Οὐρανίαν 

ἀπέραντον: γ6]. 1078. --- δεσμοῖς .. 

πελάσας ὦ. δ έῖθ το ἀδ ᾿π Π16Υ- 

Ηἷπ ἴῃ ΕΘββοη σοϊοσί᾽. Ζα δεσμοῖς 

πελάσας Υξ 1. Επν. ΑΚ. 9399 βρόχῳ 

δέρην οὐρανέῳ πελάσσαι, δορὶ []. 

δ, 160 κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν. 

166. μήτε τις ἄλλος: Ῥτοιθῦῃοαβ 

Βομθαΐ βίο, νοῦ ἄθῃ Μϑηβοθθη Ζὰ 

τϑάθη. ϑοβαδοηΐγθαδθ ἃ. Ηολπ ἀθν 

Βδίηᾶθ οιρῆπαου ἀον Ὀπρ] οΚΊΊΟΒΘ 

415 ἀἂβ βοβιιθυ)οϑύθ, γρὶ. Ηοι. 

1.8.1: 6,82: 10,193, 8. Ὗ΄ ὦ. ἡ 

699, Αϑβοῖι. Ῥθιβ. 1084, ΒΟΡΆ. Α 

889, Αηῇ. 647, Εὰτ. Μοά. 888. ὕδϑον 
αἴ 506 ]]αῃρ; γο τὶς γρ]. σὰ 21. 

161. ὡς -- - ἐπεγήϑει: γ6]. 149, 

ΟΒο. 190 εἴϑ'᾽ εἶχε φωνὴν ον ὅπως 

δίφροντις οὐσὰα μὴ ᾽κινυσσόμην, 

Κτᾶσον 1 8 ὅ4, 8, 8. - ἐπιγηϑεῖν 06- 

κοομ ποὺ τνῖθ ἐπιχαίρειν (168 ἐπί- 

χαρτα, 160 ἐπιχαρῆ) τὸ συνεπιγελᾶν 

τοῖς αλλοτρίοις κακοῖς (Βοθδάρη- 

ἔγϑα 6). 
108. κένυγμα: Επβίαϊ. χὰ 1]. 4, 

281 τοῦ δὲ κινύω αὖϑις παράγωγον 

τὸ κινύσσω᾽ ἐξ οὐ παρ᾽ Αἰσχύλῳ 

αἰϑέριον κίνυγμα, τὸ ἀέριον εἴδω- 

λον (ψ|6 αἴϑυγμα τνοῃ αἰϑύσσω, 

αἴνιγμα τοῦ αἰνίττομαι). γρὶ. 

ΟΒΟΘΡΒ. ἃ. Ὁ. ἐκινυσσόμην “δίῃ ἃ. 

μουθονοσὺ πὔταθ, μἰπ- υπὰ ΒρΥ- 

βομσαπκίθ᾽. Αἰϑέριον κίνυγμα 

(οβοὶ Πα) ἰθὺ δἷπθ Ἰαδσο ΘΟΒΘὈΘ᾽, 

νγ88 ὈΘΒΟΠΘΥΒ ἄθβμ8 10 ἔὰν Ρτομιθ. 

ὑμποὰβ ραίβὺ, ποῖ] δὲ ἰῃ ἔγοῖθυ Πυδ 

δ ησί, οὔθ δἴμθη δε ίζραηκῦ πηῦθυ 

ἄρῃ Βαΐβθη σὰ ὨδΌΘΗ. 
161. συνασχαλᾷ: ἀϊθ ἀπάθτθ ΕὌΥ 

8303. Υα]. Ιβοκνι, Ραῃθῦ. ὃ 181 συν- 

οργισϑῆναι τοῖς ἀδικηϑεῖσιν, συμ- 

πονεῖν απΐθη 3714, συγχαίρειν, συν - 

ἤδεσθϑαι (ΤΙΙΠΔΏΠΩΘ [ἂν [ιοἱὰ οὐδθὺ 

ΕὙθαᾷθ). 
1090. [Πίο αἷξο Εουπι τούς ἢπαθί 

βου χαπϑῖϊθα Ὀδ6ὶ ἄθη ΤΥΔΡΊΚΘτΗ ἴῃ 

Ἰγυῖβομθη ϑ' [6:1 6, Ὀ6] ἈΒΟΒΥΠΟΒ ΠΟΟἢ 

δορί. 10, ἔγστη. 09, 1. 
102 “181. Ῥτοὶ Αυδδβαησθη μαῦ 

Ὀθὶ Αβοῦγ]οβ πὰ. ἀθὺ ΤΑ ΘΠ θο μι Τυϊ- 

τηθίοσ (νοὶ. ϑΌΡΡΙ. 111 τα 128, Αγ. 

48δ, Οδο. 44, δὅ). )6γ ΤΥ δτβοῦγα 

ἴ συοίζοη Βαΐβο Βπᾶθὲ 510} ἴῃ 

ἀηϑοζοα ϑύϊζοκθ πὰ πΟΟῺ Θἰημιδὶ 

Ὀδὶ οἴβθῃ ΕἸρσοηπδιηθη 11. 

108. ϑέμενος: γρὶ. ἢ. 9, 029 ἄγριον 

ἐν στήϑεσσι ϑέτο μεγαλήτορα ἅ)υ- 

μόν, Τγειίδοβ ἔν. 11, δ ἐχϑρὰν ἐὲν 

ψυχὴν ϑέμενος, δοὺς 89 ἀλλὰ 

φίλει καϑαρὸν ϑέμενος νόον ἤ μ᾽ 

ἀποειπὼν ἔχϑαιρε. --- δὰ ἄγναμπτον 

νόον ΥΪ. Π, 34, 41 οὐδὲ νόημα 

γναμπτὸν ἐνὶ στήϑεσσι. 

164. δάμναται: οἴῃ ΘΡΊΒΟΒ6Β ὟΝ οτΐ, 

αἰκυλνίβοιῦ δαὶ Οἀἁ. 14, 4871 ἀλλά μὲ 

χεῖμα δάμναται, Ῥϑεϊ ν 80 ἢ ΒΌΡΡΙ. 

904 νὶθ ἴθ ἄθγ [1188. --- Οὐρανέαν 

γένναν: τΥοῖ. 206 υ. ἁαπΐθη ΒΎστη. ΙΠ 

ἀθ8 Προμ. λυόμενος ΤΊςΔητιΠὶ 800 0168 

βοπογαΐδ Οδοῖο, 1]. ὅ, 898 Οὐρανιώ- 

νων. Οὐρανίαν Μὶθ ᾽Τυνδαρέα ϑυ- 

ω ᾿ ’ ἥ ᾽ δ΄ Ὁ νν 

δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ ἀφ᾽ ὅτου 

σκῆπτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλᾶται. 

καί μ᾽ οὔτε μελιγλώσσοις πειϑοῦς 

ἐπαοιδαῖσιν ϑέλξει. στερεάς τ᾽ 
» 3 9 Ἁ 4 - ΓΦ 

οὔποτ᾽ ἀπειλὰς πτήξας τόδ ἐγὼ 
“ Γ ἃ ὦ 3 3 ’, 

καταμηνύσω. πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων 

δεσμῶν χαλάσῃ ποινάς τε τίνειν 

τῆσδ᾽ αἰκίας ἐθελήσῃ. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

σὺ μὲν ϑρασύς τε καὶ πικραῖς 

δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾶς. 

ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 

γατερ ΑΚ. 88, ᾿ἡγαμεμνονίαν ἄλοχον 
ΘὈά, 1499, Ἰξιονίης ἀλόχοιο 1]. 14, 
817. Υε]. δύο υαπὔθη ὅ90. 

10. παλάμᾳ ( Ηδηάἀβίγθί μ᾽) τινί: 
γρ!. Ομο. 188 ἐλϑεῖν Ὀρέστην δεῦρο 
σὺν τύχῃ τινὶ κατεύχομαι, ΞΟΡΒ. ΑἹ. 
868 ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει 
τινί, Ῥιπά. ΟἹ]. ΙΧ 39 σύν τινι μοι- 
ριδίῳ παλάμᾳ. 

1601. ἦ μὴν ἔτι σὶρ ἀπΐθῃ 907. 
108. ἐν ᾿ἰϑῦ ΔηΒΟΒΔΌΪΙΟΙΘΙ 8418 ΑΘΥ 

ὈΙοῖβα Παῦ. ᾿πβίσπ. ΥὙ6). 6, δ62 ἃ. 
χὰ 4206. --- αἰκιζομένου ῬΆΒΒΙΨΙΒΟΙ, 
ἃηάοιβ 195, 227, 256. 

110. τὸ νέον ποι υπᾶὰ σοίδῃτ- 
Ἰϊο μ᾽, νυ]. ϑαρρ!. 841 πόλεμον ἄρα- 
σϑαι νέον. --- βούλευμα: περὶ τοῦ 
ἔρωτος τῆς Θέτιδός φησι ὅ080]. Υ]. 
ΕἸη]. 5, 8 ἃ. 16. --- ΤἸὰ σΟμΒΙ τὰ 
ἢἷς βΒῃ θΟΌβουτο οὐ διιθίραθ Ῥγοτηθ- 
ἰμθὰβ ἱπάϊοαῦ; ἴῃ αὰ0ὸ τηϑρηδ ΟΟΥ- 
ὨΪΓΌΥ Δ ΓΒ ρορίδβο, αἱ 810 οὖ αὐΐϑῃ- 
ϊόπθιῃ βροοίαἰογαιῃ δουϊ οὐ δοί] 0} 18 
ἰγταρσίοδθ Θυγβατα, π6 ἰυδβίο οἰζὰ8 δὰ 
ἤρθη ρουνθηϊΐϊδί, ᾿πῃϊθϑὺ ἃ6 8Β8Ρ06η- 
αἰ (δομᾶϊ2). 

1711. ἀποσυλᾶται, 68 ἰδὺ Ὀθϑυϊτητηΐ, 
ἀαίβ οὐ νου]θτί. Ὑρ)]. χὰ δ18. 

Ἀβσηυσοβ, Ῥεοσαοίμθαθ. 8. Αὐῇῆ, 

180 

112, Ζα οὔτε --- τε γρ]. 244, 260; 
28 οὔτε -- τ᾿ οὔ(ποτε) ΞΌΡὮ, Απύ. 
108 ἔμοιγε .". οὔϑ᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλη- 
σία σύ τ᾽ οὐδαμὰ τοὐμὸν προσόψει 
κρᾶτα, ΕΓ. Η!ρρΡ. 802 οὔτε γὰρ 
τότε λόγοις ἐτέγγεϑ᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ 
πείθεται, Ηογακὶ. 60ὅ οὔτε τούτοις 
ἥδομαι πεπραγμένοις χρησμοῦ τε μὴ 
κρανϑέντος οὐ βιώσιμον, ΤΒΚ. 1 
120 οὔτ᾽ ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε τό 
τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου. Ὀυτγοὶ 
οὔτε -- τὲ πὶτὰ αὔνα παπᾶ ἰοναὶὺ 
οἰπαπ θυ σορθη θγρθβίθ! Πῦ. Πθπὶ 
ΘΟ 861 τοὶ τ΄ οὔποτε πδοὰ οὔτε 
Θηὐβρυϊομὺ ἀϊθ σοῦπαονί ϑύγακύαν 
πτήξας καταμηνύσω “ιθ ἴῃ ἀδΥ ἃ. 
5, ἀθγ Απίρσοηθ. --- μελιγλώσσοις 
ΟΥΪπηθεῦ δὴ τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης 
μέλιτος γλυκίων ῥέεν ᾿αὐδή (Π. 1, 
949), τρὶ. Επγ, ἔτ. 891 εἴ μοι τὸ 
Νεστόρειον εὔγλωσσον στόμα... δοίη 
ϑεός. --- μεῖι γλώσσοις: αἷθ Οἶβαν 
Π8ΟΒ ἄθῃ) ζὡοϊΐθη Απαρϑᾷϑίθ ἀδσ 
Τοὐταροάϊθ σιγὰ ουϑὺ Ὀθὶ ΕΣ ΡΙ 68 
Βίγθηρ' οἰ πρθμα]ΐθῃ. 

116. χαλάσῃ, υϑιη]. μὲ (ἀπ ᾶο18 ὅϑ8, 
119, γρΊ. λωφὰν 21). 

180. ἐλευϑεροστομεῖς: νρὶ. λαβρο- 

4 



᾿ ττττο- 

χε: πκοράσνισκε χοτιπεναντε. πα τυσασς το τῆς τι οοὍἐοὁὅἔΖιε "ἃ 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Ἁ ’ ». -ὃ ᾿ 
ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε διάτορος φόβος" 

δέδια δ᾽ ἀμφὶ σαῖς τύχαις. 

πᾷ ποτὲ τῶνδε πόνων 

χρή σε τέρμα κέλσαντ᾽ ἐσιδεῖν" ἀκίχητα γὰρ 
Ρκ , , 3 ἤ Ἣ ; - 

ἥϑεα καὶ κέαρ ἀἁἀπαράμυϑον ἔχει Κρόνου παῖς. 

4 ς.9 “ “- ὡὲ 

οἶδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾽ ἑαυτῷ 

τὸ δίκαιον ἔχων" ἔμπας. ὀίω. 

μαλακογνώμων ἔσται ποϑ᾽ ὅταν 

ταύτῃ ῥαισϑῇ" 

τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 

εἰς ἀρϑμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότη ἰς ἀρϑμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα 

σπεύδων σπεύδοντί ποϑ᾽ ἥξει. 

ΓΤ ᾽ 3 ’ 6 “ο ἰ 

ΧΟ. πάντ᾽ ἐκκάλυψον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον. 

στομεῖν 821, ϑρασυστομεῖν ΘΌΡΡΙ. νόμοι κοινοί, κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νό- 
908, χαριτογϊωσσεῖν πῦρ 204. μον κεκτημένος αὐτὸς παρ αὐτῷ, 

181. ἐρέϑισε: τὰ 18ῦὅ. ΦΥ͂ πὰΓ ἔβοΒ. ΒΌρρὶ. 810 σύ τοι πόλις, σὺ 
δι οἰπθῃ οτίθ Ὀθβέθῃθπηαθ Ττ]-ὀ δὲ τὲ δάμιον. Ζα δέκαιον νρ]. 100. 
ὈΥΔΟΏΥΒ πὶ γι ίθη Εαΐβθ ρμαδὺ Ὀ]οΙΒ 181. ὀίω πὶθ οἷμαι (18), ὍΡΟΥ, 
[ἄν ἀθῃ 1η 6] ]Βοθθη ΤΥϊηθίθυ, υρ]. “Βοῖἷθ, ἄθηκθ 1οῃ", γρὶ. 1]. 8, ὅ86 
2ὰ 162 ἃ. ζὰ 2. ΠεῚ Αοτγὶβδῦ ψὶ6 ὈθΪ ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν, ὀίω, κείσεται 
ἐγέλασα, ἤσϑην, ἀπέπτυσα (απΐθη οὐτηϑείς. ΗΊΘΥ τἱῦ ΚΌΥΖΘΙΙ ἐ πγ16 Ὀδὶ 
1070): γρ]. Κυΐρου 1 8 ὅ8, 6, 8. Ηοιιθτ ἴῃ ἀον Μιϊθ ἀθ8 ΗἨθχϑιηθίρυβ. 

188β.ὡ ὕει δέδια, πᾷ γΩ]. 2 99. 189. ταύτῃ ῥαισϑῇ βαρὺ Ῥτομιθ- 
184. Οὔδῃ 100 ἀρπκὲ τθᾶὰ δῇ ἐπθὰϑ ΘΟ ΒΘ τη ηἶβυο  ] (τύ ΒΟ θμὰηρ᾽ 

ἀδ5 ΑΠΌΥΘομθη ἀθ8 Τασοβ πο ἀθς δαῇ αἱ δ οὐΐθ 169, νρ]. χὰ 170) σὶρ 
ΕἸΩΒ ΘΥΪΒ, ΠΙΘΥ δὴ ἀἂἃ5Β Απἰδηάθη, ὄδἰπμοῦ, Ἃἀδὺ βϑὶῃ σαΐθα ΒΒ ΓΣ 
ΘΙ ΟΠ65 σοὰ ατια τππὰ Μορογθβποῦ 
Ὀοΐτοϊθ. --- ἀκέχητα οἷῃ ΘΡΊβο 68 
γγοτὺ (1]. 117, 16 ἀκέχητα διώκων). 

188. ᾿ἀπαράμυϑον τηῖῦ ἰδησθια ἃ 
ῬΥῖν. σὶρ ἀϑάνατος, ἀκάματος ἵἴτὰ 

Εροβ ἰμίοσθ ἀθβ Ὑϑυβοθα αυἔπ185868 
Ῥ “φῆθοο “αὐ ἀΐθβθ ΓΠἄπησο ἀυτοὶ- 
σομθηαβ Ὀ6Ὶ ἀθη δὐϊβοῦθη ᾽ομὕθσγη 
ὈΘΒδΙ] 61). ᾿ 

186---192, ὲκ8 τνἱϑυίθ δῃδρϑ ϑιϊ- 
8006 ϑϑγβίθιῃ ἰϑὺ ηἱοῦ ΘΌΘΗ80 ἀ61ὶ 
αγιθξθη σίθιοῖ τῖ16 ἀδ5 σοὶ ἄθιὴ 
ουβύθῃ, υἱϑ] θ᾽ τ 61} 685 θη βου [5 
Ὀϊαοὺ {(τὶθ ὅόορῃ. ΑἹ. 267 ᾽.). Μδρ- 
ΠΟΘ θῖβθ ἰϑὺ αἰ 516116 Ἰὔἄοκθρῃ- 
δαῖ (ΥΥ 61] πἰτησαῦ πδ ἢ ῥαισϑῇ οἴπθη 
Αὐϑ18}} 8). 

1806, παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ δέκαιον ἐ ἔχων: 
γρῖ. 408, 160, Επτ. ΞΌΡΡΙ. 429 οὐ- 
δὲν τυράννου δυσμενἕστερον πόλει, 
ὕπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν 

510} ὈΘὨδ Ὁ ἃ. Βῖ0 ἢ} ἀθββθὴ ἱῃη θυ] ἢ 
ἔγθαύ. Ζὰ ταύτῃ νοὶ. τῶνδε 241. 

190. ἀτέραμνος: ὝΙ. 1062; ἀτέ- 
ρᾶμνος ᾿ἰϑὺ δἷῃ Ηομιθυβο 68 γνοτνί, 
Οἀ. 38, 1601 κῆρ ἀτέραμνον (τὸ μὴ 
ἐνδιδοῦν, σκληρόν Ηφδγςο.). Υὶ. 
ὀργὰς ἀτενεὶς Αγ. 11. --- στορέσας 
ὈΠᾺΊ]ΟΏ, τπὶρθ ἀδθ δὐΐνα!]οηᾶθ πὰ 
ΔΗΒΟΒ ΘΙ] θμὰθ ΜΘΟΥ βοὴ. τ θοῦ 
οαἰαυϊοῦ, στοὰ ἀΐθ Αὐΐτοραηρ (68 
ΘΓΌΥΤΘ5. 510 ἢ Ἰορσῦ, 

191. εἰς ἀρϑμὸν καὶ φιλότητα 10 
Ηοτ. Ἡγτηη. ΠῚ ὅῶ4 κατένευσεν ἐπ᾽ 
ἀρϑμῷ καὶ φιλότητι, γρ]. 1]. 1, 802 
ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσαντε. 

198---890 οΥγβϑύθβ Ερϑιϊβοάϊοῃ; 
198 ---288 ογβὺθ ὅοθπῃθ ἀθ886] 6 
(Ρτοιιθύμουβ ἃ. ΚοΥΥΡ δ] Ο8). 
Τὴν ὑπόϑεσιν (ἀὶϊθΘ Ἐχροκιξοῃ 
ον γοσαυβι]οσθηάθῃ ΒορΘΌΘΩἢ Θ᾽ 68) 
βουλόμενος διδάξαι τὸ περίεργον 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ποίῳ λαβών σὲ Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι 

οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς αἰκίξεται" 

δίδαξον ἡμᾶς. εἴ τι μὴ βλάπτῃ λόγῳ. 
3 Ἁ , » , ᾽ ᾿ γ Φ 

ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε, 
ν ὡ - ᾿ 
ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῆ δὲ δύσποτμα. 

ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες χόλου 

στάσις τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 

οὗ μὲν ϑέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 

ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆϑεν. οἱ δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύδοντες. ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν,. 

ἐνταῦϑ᾽ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 

Τιτᾶνας. Οὐρανοῦ τε καὶ Χϑονὸς τέκνα, 20ῦ 

(ἀδ8 ποϑυρσϊογῖσα ΝΥ 6868) τοῦ γυναι- 

χώδους ἤϑους προσέλαβεν (818 Μο- 

ἐἰνίθσαηρ). οὐκ ἂν γὰρ ὁ ὃ κεανὸς 

(ἄθν πϑοῦμοῦ αοὔενι 0) ἠξίωσεν ἐρω- 
τῆσαι εἰδώς ὅ680]. ᾿ν Νουρίοταθ 

βοϊσὶ αὰ8 ἄδογὺ οτγοσίθῃη ΤΙ ΘΠ] 

ἐὰν Ῥχοιηβίμθυβ. Ποοὰ ἰδὲ ἀϊθ Ετ- 

ΖΒ] ὰπσ δύο νομβοϊΐοεη ἄἀθβ Ρτο- 

ταϑέμθαβ ἀστοῖς ἄθῃ Ττοβύ, ἀδ8 Ηθυζ 

γοῦ Αμπξοὶ! πϑιθηάθη Ἐσθαπάθῃη 

δαβζαβομαϊ θη (νρ]. 198), τηοὐϊγ]θτί. 

Ῥχοιιθίμβουβ μαῦ μὰν ἀϊθ Αὐξοτγαθ- 

τὰς δὐρονχαγίθῦ, ἀπ ἴῃ βοξοτύ 

ὨΔΟΙΖυΚοιηηθη. -- θ 6. Ῥγοϊορ 
αἱ ἀἴθβοσ δύβύθῃ ὅοθῃβ ἀ68 

ογβύθῃ Εροιβοάϊομβ πϑομῦ ἀθ πη 

ογβϑύθρθηῃ Ακὺ ἀθβ γδιηδβ 88, 

ΜΘΙΟΒΟΥ ἀϊθ Εχροβιίζίοη ρσιθδῦ 

α. ἄρῃ θταπᾶ σὰ ἀθν πϑοδἴο]- 

σθοπάθη ἀγδιδύϊβομβοη Επηῦ- 

ΠΣ ΓΕΤῚ Ιοσῦ. 
198. πάντα λόγον, ἀ΄6. 9820 

Κυπάθ. --- γέγωνε τὰ γεγώνω, γε- 

γώνειν (ἀδηοΌθη ἀἰθ Εοτμα γεγωνῆ- 

σαι 990). 
296. εἴ τι μή: Ῥοτβ. 167 ϑεοῦ δὲ 

καὶ μήτηρ ἔφυς, εἴ τι μὴ δαίμων 

παλαιὸς νῦν μεϑέστηκε στρατῷ, 

ΒΌΡΡΙ. 1010 εἰ γάρ τι μὴ ϑεοῖς βε- 

βούλευται νέον. ΥρῚΙ. 168. --- Βο- 

τ θΥ Κοηδυθιῦ ἰδ ἀϊο ὙΊΘΥζθ ἢ] ἀθὺ 
ο 86 ἴῃ 8}16ὴ Βοάθῃ 465 ΚΟΥ Β8108 

(242, 259, 412, δ07, 681, 819, 1086) 

ἀαΐβου 698 ἵ, τ. ἴπ ἄδῃ Ηδάθη ἃπάθ- 
ΤΟΥ ῬρΥΒΟΏΘῺ 393, 611, δ22, ὅ89, 609. 

197. Ζ2ῃ ἀδΥ ᾿Απδρβοτὰ ἀλγεινὰ 
μὲν --- ἄλγος δὲ νρὶ. Ῥεογῖβ. 21 φο- 

βεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ ὃξ μάχην, 
ΞΌΡ. Απῦ, 898 ᾽φίλη μὲν .. προσ- 
φιλὴς δὲ... Ὁ, ΚΕ 1801 σαφὴς μὲν 

᾿ ἐμφανὴς δὲ.., ΡὮ1), ὅ80 ὦ φίλ- 
τατον μὲν ἦμαρ, ἥδιστος δ᾽ ἀνήρ. 

200.0. ὠροθύνετο οἷ'η ΘΡίβομ 65 
γοτί. 

9201, οὲ μὲν ϑέλοντες: ἀθγ (8ΔὈὉ- 
50] 6) Νοιμϊηαῦιν οπἰθρυϊομῦ ἄθιτῃ 
αοάδηκορη δαίμονες ἐν ἀλλήλοις 
ἐστασίαζον, ὙΒ]. ϑορῃ. Απύ. 269 
λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν 
κακοί, φύλαξ ἐλέγχων φύλακα, Επγ. 
ΡῬῃδη. 1462 ἦν δ᾽ ἔρις στρατηλά- 
ταις, οἱ μὲν πατάξαι πρόσϑε Πο- 
λυνείκην δορί, οἱ δ᾽ ὡς ϑανόντων 
οὐδαμοῦ νίκη πέλοι, ΒΑΚΟΒ. 1181 
ἦν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή, ὃ μὲν στε- 
νάξων κτξέ. Κτιᾶρον 1 8 ὅθ, 9, 4 α. 
αηΐθῃ Ζὰ ὅ09. 

202, δῆϑεν, 5010, ΒΊΟΥ ΟὨΠΘ 
ἀϊθ συμ] 1686. ἸτΟΠΙ ΒΟΉ 6 ΕἄΥθυησ 
(986) οὐδὲ βυ )]  ΚΟΙ͂ΤΘ Βοάθυΐαηρ 
(νου ρθ Ὀ}10}8᾽}. Ὑξὶ. Εαγ. Ιοη 881 
Ἴων, ἰόντι δῆϑεν ὅτι συνήντετο. 

9085. ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν 
ϑεῶν, 5Βιαι “ἀδιϊῦ ἀθῃ Κτοποβ ἀ16 
Ηδυυβοδαῦν οι μα]ύθη Ὀ]6106᾽, νγ61} 68 
ΒΟ ὙΟΥ 8116 πὶ αἴθ Ῥουβδμ]ο}- 
Κοὶῦ ἀθ5 Ζϑθαβ Βαπαρὶ ί. 

904. τὰ λῷστα πιϑεῖν τοὺς Τι- 
τᾶνας: Κιᾶρένι Ι 8 46, 11, 2. --- Π΄6 
Αουϊδία ἔπιϑον ἃ, ἐπιϑόμην πάθῃ 
βίο Ὀθὶ ἄθηῃ ΤΥΎΔΡΊΚοΥΝ ΒΒ} γ Βδυῆρ, 

ορῦ. ΥρΊ. Ηρ8. Τθοσ, .θ44 Γαίης 
τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα. 

4 Ἔ 



πε Σ στ ποι ον χσστοσ - “τ το τερυεττ τε τ τατα τ στα 

ΑΙΣΧΥΛΔΟΥ͂ 

οὐκ ἠδυνήϑην" αἱμύλας δὲ μηχανὰς 

ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν 

ὥοντ᾽ ἀμοχϑὶ πρὸς βίαν τε δεσπόδειν. 

ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις. 
, » -" 3 , ᾿ ’ 

καὶ Γαῖα. πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία. 

τὸ μέλλον ἡ κραίνοιτο προυτεϑεσπίκει., 
ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν 

΄, ν᾿ ἃ ᾿ , “" 

χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν. 
“΄ 5 - ; 

τοιαῦτ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 

οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 

κράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 
ἐφαίνετ᾽ εἶναι προσλαβόντι μητέρα 

208. ἀμοχϑί: [χὰ ἰ θογτααὐ τπϑΐη- 
ἐθῃ βῖ6 τηϊῦ ἰἤγου θυ] σθηθη ὑπ- 
Ὀδηάϊσοη Κυαΐ Ἰοϊοῦ οὔπθ ἰδηρθ 
ὙΥϊΚοϊχᾶρο ἅθοσυ 1θγοη θσθου Ηθεν 
ζὰ πογᾶθῃ. -- πρὸς βίαν ἴῃ αθρθη- 
βαΐζ Ζὰ αἷμύλαι μηχαναί. αὶ. Ἦον. 
οᾶττη. Π] 4, 0ὅ γνὶβ σοηβ1}} ΘΧΡΘΥΒ 
1η01]6 ταϊῦ Βα. 

210. πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ 
μία ἰϑὺ ἀϊθΘ Βορτάπαάσηρσ ἀθὺ [ἀθη- 
εἰπῆ σϊοσαπρσ νου δᾶ ἃ. ΤΉ Θτοΐϑ (νυ Ε!. 
1091), τϑίοθ Επμ. 2 Γαῖαν ἐκ δὲ 
τῆς Θέμιν, ἣ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα 
τὸδ᾽ ἕζετο μαντεῖον ὩδΟἢ ἀθὺ ρσο- 
νι ΒΒ ΠΟΘ Ττιδαϊοη (Η 65. ΤΏΘοσ. 
185) 415 Μαυϊΐθυ ἃ. ΤΟΘΒίοΣ ἀπξοῦ. 
Βοῃιθάθῃ σπούάθῃθ. ἴθγ Πιο θυ 
Βομβοίηῦ ἀδῦθὶ ἀθὺ αὐξβοῦθη 1.0 ΚΑ)]- 
βᾶσο σοίοϊὶσί χὰ βίῃ, ψὶ6 θἷπθ δὖ- 
ἘἰΒΟῊ 6 ΓΕ ΤΩ ᾽ν ὁ Ἱερίας Γῆς Θέμιδος 
δηάοαϊοί. Τιτανίς Ποιίϑὲ ΤἬΘΙΪΒ 
814, ποῖ] 41168, σγᾶϑ ζὰατῃ Τιϊδηθη- 
ΘΠ ΟΒοΒ]θομίθ σομὄτε, τὶ Τιτάν Ὀ6- 
ἷφοιοσθποὺ πὶτὰ; πὶ αἴας Τ᾽ που δ 8}5 
Μαυίϊζονυ ἀθι Τιΐδμοθη, 80 μοὶίβε Ῥγο- 
ταθῦμθιαβ 8418 Ξϑοῦη δἰπθβ Τιζδηθη 
Τιτὰν Προμηϑεύς ϑορἢ. Ο. Κ. 56, 
Ἐὰν. Ῥδη. 1188. ἴου 4ἀδό. δον 
Πιοδῦθυ, γι ομ  . ἴῃ ἔγοιου Εγβπάσησ 
Ῥτγουηθῦμθαβ στ ϑομπο ἀθγ ΤΉ ΘΙ] 
τϑοῃΐθ, β8}} 510} Ιου σϑυδη]α[ϑ, 
Θἴηθα οὑσνεῖσθη (ὑοε ἢ ]6 ἀθ8 ὕπ- 
ὈΘΒδσΘΏΒ, ἀαίβ ἀϊοὸ Βραραυϊζυηρ 
μι ῖοῆ6 Θῆδ ἴῃ ἀοΥ Κοβιποροηίβομ θη 
Βιοβίαπρ παὶ (νῳ]. Ἠρβοα. ΤΒθορσ. 
410, 494. 6020, 884), ΟΠηθ Οἱ ἔθ γθ8 
δα ΤΏΘΙΩΪ5 ἀθουίγαρθη Βοὶ, χὰιλΡ Ὀ6- 
ΘΘΘΏΘΗ. 

211. [) 85 Ρυΐβθηβ κραένοιτο, ΜΘῚΪ 
ἄθιῃ ΥΥ̓͂ οἰββαρσθπάθη αἀἷθ Ζυκαηΐ 8ἃ}5 
ἀοσοησατγὺ γοιβομπθθῦ, γρὶ. τύϑη- 
σιν 848. 

φΦΊ8, αὶ. ϑοΡἘ. ΡὨΠ]. ὅ94. ἦ μὴν 
ἢ λόγῳ πείδαντες ἄξειν ἢ πρὸς 
ἰσχύος κράτος, δυΐβοτάθιῃ Κυῶροι 
Ι 8 68, 89, 8. 

213. δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας 
--- τοὺς δὲ δόλῳ ὑπερσχόντας (Αοο. 
ἀθ8 ϑ Ὀ]Θ Κί8), οἷ δηάθγθ, Ὡ8ΟῈ- 
Ἐν βτετε, μαθη νομάυηρ βέαίξ οἷμθβ 
ὈΪοίβοη δόλω. Ζα ἀθγ Ὠϊθυ ἀστοι ἄθη 
οοσθηβαῖζ νϑυϑη] πύθῃ ΘΟ] απρ' ΥΡΊ. 
Εαγ. Απάᾶτ. 91 Θρήκην χιόνι τὴν 
κατάρρυτον, ϑορῃ. Ὁ. Τγυ. 189 ἐκεῖ- 
νὸν ὃ κτανών, Ὀοιηοβίμ, Υ1Π 8 98 
ταῦτα τοὺς ἀδικοῦντας. ΧΙΥ͂ 8 9ὅ 
ταῦτα δ᾽ οἵ κεκτημένοι. ΟῚ Αογὶδὺ 
ὑπερσχόντας 5ιἰθύ ἴῃ ΒοζίΘΒαπρ δοΐ 
χρείη κρατεῖν ("ἀἸΘ] ρθη, τ] ἢ 6 
65 δὴ ϊϑὺ ἄθῃ αὐθρηθΥ Ζαγογρθϑίῃδιι 
Βδῦθη νγἄγαθῃ, 80} } θη Βίορονα 861). 

216, κράτιστα τῶν τότε παρεστώ- 
των (απξον ἄθη οὐ αϊθηάθη ὕτη- 
βίδη θη) ψἱῖθ σ. 1008 τὰ λῶώστα 
τῶν παρεστώτων λέγει, Αὐἰβίοριι. 
ἮΙ. 80 κράτιστα τοίνυν τῶν παρόν- 
των ἐστὶ νῶν κτξ. 

211. προσλαβόντι: συναιρομένυ 
τῇ μητρί ὅ080]. )6γ αύϊν ὑτοίζ 
ἀ685 πδορ οὶ σοηᾶάθῃ ἑκόντα, πο] Π 65 
Β0 ἢ}; σόσθη ἑκόντι ἃ ἄρῃ [ηδηϊίϊν 
ΔΏΒΟΒ ΙΘἴβθη τητιβίθ, πὐϊῦ ΒΘΖΙΘΒαιρ 
δαῖ μοι (Κιῶρσον 1 8 ὅδ, 2, δ), τ 
ἄθῃ Ο]ΘΙΟΒΚΊΔαρ, προσλαβόντα μη- 
τέρα τὰ γθυτλθϊάθι 50 Το] σὺ βορἢ. 
Ο. Π. 868 πδοὴ ἐννέπω σε --- προσ- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ἑκόνϑ᾽ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 
ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 

κευϑμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον 

αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 
6 - - ἤ 93 ’ 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ὡφελημένος 
“» "»" “ρ ’ Νὴ 3 ’ 

κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἐξημείψατο. 

ἔνεστι γάρ πὼς τοῦτο τῇ τυραννίδι 

νόσημα. τοῖς φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. 
τι 3 53 Ν - 9 ’ ϑ " 
ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ΄. αἰτίαν καϑ' ἥντινα 

αἰκίζεταί με. τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 

καϑέζετ᾽. εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα 

ἄλλοισιν ἄλλα. καὶ διεστοιχίξετο 

ἀρχήν, βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 

οὐχ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος 

τὸ πᾶν ἔχρῃηξεν ἄλλο φιτῦσαι νέον. 

αυδὰᾶὰν μήτε τούσδε μήτ᾽ ἐμέ ΟΥ̓ 
)αἰῖν ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ ἀνοσίῳ 

μιάστορι, Ἐπὶ ποῦ αΪ6 Βοίθμαῃρ, 
γοη ὡς ὄντα --- μιάστορα δυΐ ἐμέ 
οἴἕεῃ δὰ ἰΆΒΒΘΗ. γε]. βὅόρβ. ΕἸ. 869 
ἣ πάρεστι μὲν στένειν --- ἐστερη- 
μένῃ, πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν --- ἄλεκτρα 

γηράσκουσαν, Ἐπν. Μρά, 1287 
δέδοκταί μοι παῖδας κτανούσῃ 
τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσϑαι χϑονὸς καὶ μὴ 
σχολὴν ἄγουσαν ἐκδοῦναι τέκνα 
(Ὀθιάθβ πίον Εἰ σΚαμρ ἀ68 6 18- 
πηϑίδ568)., 

219, Ταρτάρου: γρ]. ἀϊ6 σὰ 152 
δηρο Ὠτίθη ϑίθ! θη ἃ. Ηθ9. ΤΏρον. 
851 Τιτῆ νὲές 3) ὑποταρτάριοι Κρό- 
νον ἀμφὶς ἐόντες. --- ἀπ μελὰμ μβα- 
ϑής ναὶ. 1029, Π. 8, Αἴ. ἵν᾿ "Ιά- 
πετός τε Κρόνος τε ἥμενοι οὔτ᾽ 

αὐγῇ ξ Ὑπερίονος Ἠελίοιο τέρποντ᾽ 

οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαϑὺς δέ τε. Τάρ- 
ταρος ἀμφίς. 

221, αὐτοῖσι συμμάχοισι: γῖ. 
1047; ἀδογ Αὐὐϊκοὶ Ὁ] ῦ ἀδθοὶ 1ῃ 
θυ δρεὶ ΜΘ Ω, Κτᾶρον 1 8 48, 16, 19. 

998, κακαῖσι ποιναῖς. Ὅν ἃ Γ τἰτὰ 
ποινή (ὗ Εμβομδαϊρσοηρ, Υ ΘΥρϑ ὑαθρ᾽ ) 
ὶ0 ἄποινα δὺο! ἴῃ συΐθῃ ΒΙΠΠΘ 
βοὈτδυομῦ (ϑυρρι!. θῶ λέξωμεν ἐπ᾽ 
Αργείοις εὐχὰς ἀγαϑὰς ἀγαϑῶν 
ποινάς, δύο ΟΒο. 792 δέδυμα καὶ 

τριπλᾶὰ παλίμποινα ϑέλων ἀμείψει, 
Ριπὰ. Ῥυίῃ. [118 ποινὰν τεϑρίππων, 
Νε. [101 ἡσυχίαν καμάτων μεγά- 
λων ποινάν); ἀΟ00} 50]}] κακαῖσι ἰοῦ 
ἀϊθ Ὀεβοηάρτο Βραρθαϊζυῃρ γο ποι- 
ναῖς, Θ᾽. 86 ἀθτοι ταῖσδε Ὠἰπ]δπρ- 
᾿ο ἢ Ὀοβυϊμαπὺ 18, δηρΘ ΌΘη, ΒΟ ΘΙ 
ἄφθῃ ἰῃ ταῖσδε ποιναῖς Θης Βα] 6 6 ῃ 
ἀφθάδηκθῃ οἰρθηΒ ΒΟΥ ου ΠΘΌΘΩ (ταῖσ- 
δὲ ποιναῖς, κακαῖς ποιναῖξ); γρ]. 
ϑΟΡΒ. ΡὨΪ]. 411 σοὶ δ᾽ ὄνειδος οὐ 
καλόν, Ἐπ᾿. ῬΒδη. 94 φαῦλος ψό- 
γος. -- ᾿ἐξημε ἔψατο ἴῃ ἀογ Βράθυϊαηρ, 
ἴῃ ΘΟ ΘΓ σον Ὁ] 6 ἀνταμείβομαι 
σοβαρὲ πὶ, νρ]. χὰ 218. 

2929, ΝΟΙ Ηρα. ΤΏ θορσ. 881 Ὀ6- 
βύϊτησηθη ἀἰθ δέξου ἀθ8 ΟἸγταρ μ8 0 ἢ 
Βροομπάϊσαηρ ἀθ85 ΤΊ μη Καταρἕθβ δὰΐ 
ἄρῃ Βαὺῦ ἀθν Οἷα Ζθαβ ζὰτῃ Ηθιτ- 
ΒΟΒον ἀθγ Οδίζου: ὃ δὲ τοῖσιν ἐὺ 
διεδάσσατο τιμάς, νρ]. οὐὰ. 18 ἐὺ 
δὲ ἕκαστα ἀϑανάτοις διέταξεν ὁμῶς 
καὶ πέφραδε τιμᾶς. 

280. διεστοιχίξετο: ὅ080]. διήρει, 
Ηθβυομ. διετίθετο ἐν στοίχῳ καὶ 
τάξει, διήρει" ἀπὸ τῶν εἰς τοὺς ση- 
κοὺς εἰσαγόντων τὰ ποιμνία καὶ 
διακρινόντων ἐκ τῆς νομῆς ἑκάστῳ 
τὰ ἴδια. 

282 ἢ, ἀιστώσας: νρὶ. τὰ 1581 υ 
668. Αϑοβυϊοβ Βα ἐν» ἀϊθ τόφρ 
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καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 

ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽ " ἐξελυσάμην βροτοὺς 
τὸ μὴ διαροραισϑέντας εἰο “άΑϊιδου μολεῖν. ΝῚ 9 9 ἶ 

τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι. 

πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰκτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν" 
ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴχτῳ προϑέμενος. τούτου τυχεῖν 

οὐκ ἠξιώϑην αὐτός. ἀλλὰ νηλεῶς 

ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς ϑέα. 

ΧΟ. σιδηρόφρων τὲ κἀκ πέτρας 

γῸ ἀογ Αὐξοϊηδυάογίοὶσο ἀν Ζ61- 
αἰΐοῦ ἃ. Μθηβοἢ 6 ὨρΘΒΟΒΙ ΘΟ ἐδ Υ Ὠ8Οἢ 
οΙσΌΠΘΥ ὟΝ 686 ὈΘμδπάοὶε, γε]. Εἴη- 
Ἰοϊξαηρ ΚΞ, 14, 

934. καὶ τοῖσιν: ἅδον ἄδπ Αὐίϊ- 
ΚΘ], θ᾽] θυ ὈΘΒΟΠΘΥΒ τὴ ΑΜ ΒΟΒ] [8 
δ καί, δέ (γρὶ. απΐθῃ 816) ἃ. γάρ 
αἱθ ῬΓΟΠΟΙΆΪΗΔ16 Βροαάραϊαηρ' ὈΘυνδῃν 
Βαΐ, νο]. Κυᾶρον 11 8 ὅ0, 1, 1---ὖ. 

986. ὕθοι ἀδβ ᾿Αϑυηδϑίοη Ὀδοὶ 
ἄθον Εγκιάσαηρ νο]. Κυᾶρσου 1 8 ὅ9, 
1. ὅ. --- ἐξελυσάμην: νου ἄθῃῃ ὍΘΙ 
518 γουβδησίθη, σὴ ΠΟ ἢ ΠΟΟΘὮ 
πἰοιὶ ΒΟΥΘΙ ΠΡ ΘΟΥΟΟΏΘΗΘΩ ὕ 6], τὶθ 
Οἁ. 10, 2806 ἀλλ᾽ ἄγε δή σε κακῶν 
ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω, Ἐπγ. Απάγ. 
818 ϑανάτου νιν ἐκλύσασϑε. 

ῶ9386.Ὀ. Ποῖ [δηϊτῖν τϊῦ τὸ μή 
βύθ εὐ ποῖ δἰπθηι Αὐβάγθοῖ, Θ᾽ ΠΟΥ 
Οἷπθ ἄρον ἀθτοι ἄθῃ Ἰηβηϊον δησο- 
σΘΌΘμΘη Εοἰσθ οπἰρορθηρσθοβοίζίο, 
τὶ ἀουβέγθοπὰθ Τηδυρκοιῦ οαδθΥ 
ΥΥΚϑαυκοὶς Ὀθζοι ομηού, νοὶ]. Κυῦ- 
ΘΟΥ 18 67, 12, 2-- 4, αὐέθῃ 86, Αδ. 
1588 μοῖραν. ηὕρετ᾽ ἀσφαϊῆ τὸ μὴ 
ϑανὼν πατρῷον αἵμάξαι πέδον, ῬΘΥ8. 
291 ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ 
τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 

281. τῷ πῖθ Ὀ61 ΗοΙΊΟΥ (νοὶ. χὰ 
284) ἃ. βορΡΆ. Ο. Ἐ. Ὅ11 τῷ ἀπ᾽ 
ἐμᾶς φρενὸς οὔποτ ᾿ ὀφλήσει κακίαν. 
-- τοιαῖσδε: ἴῃ τοιοῦτος, τοιύσδε 
(γ!ῖ. βορύ. 27, Ασ. 1075), οἷος, ποιῶ 
(απέθῃ 986) ΚΆτπ ἀθυ ΠΙΡΒΙΒοης οι 
γουκῦγχὺ σογάθη (Κυᾶρου 1 8 8, 8, 1). 
Μϑη βοιυῖθ ἀδππ τδΒυβο ϑί η]ῖο Ἢ ὁ 
ΓΥ οἱ, ψΙ0 ποεῖν 5ῖοἢ). βϑρῦγ δδπῇρ 
ἴῃ βου θη Βηαρί. 

2839. ἐν οἴκτω προϑέμενος: προ- 
δαὺ ΒΊΟΥ ζϑιΠοὴ6 Βοἀραΐϊαηρ (ἼΟὮ 
πδὺθ υτἱῦ αυΐθη ἄθη Απΐδηρ σθ- 

εἰργασμένος. 

τηϑο μ᾽), νοὶ. Ασ. 1008 καὶ τὸ μὲν 
πρὸ χρημάτων κτησίων ὄκνος βαλῶν, 
Επτ. Ιοη 914 χάριν οὐ προλαβών. 

241, ἐρρύϑμισμαι: ἸγΟΠΙΒΟΏ 'ΖῸΣ 
Οτάπθηρ σϑΌτδο τ᾽ (ρσθπηιαίβυσθ! ). 
- ΥΙΚυμρβυο ! β᾽ηὰ βοϊομθ ἀρρο- 
β᾽ ἰοθη, γ ο6 ἀϊθ σοῖο ΗΔ 6 
68 ὕ ουβθ8 δἰ πη στη θη, υρὶ. 860, 461. 

ῷ 42, ϑοιῖῦ Ηοιμθὺ οἷμθ οἷὺ σνου- 
Κοιητηθπθ Βοζθιομηθσηρσ ἀοὲ 66- 
ΓΔ Ὠ]]οβ κοῦ (οἄθνὺ δυο ἀθβ υἡ- 
Ὀθαρβαιηθῃ Μαυΐθβ). 1]. 10, 88 βαρύ 
ῬαϊοΚ]οΒ χὰ ἈΘΒΠΠ]θαΒ: νηλεές, οὐκ 
ἄρα σοί γε πατὴρ ἣν ἱππότα Πηλεὺς 
οὐδὲ Θέτις μήτηο᾽ γλαυκὴ δέ σε 
τίκτε ϑάλασσα πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι, 
ὕτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής (ἀδτΏΔΟἢ 
γοῖσ. Αθη. 4, 866 ἀυγτὶβ σοπαϊῦ ἀθ 
οαυαϊιθτι5 ΒουγθηΒ Οδιιοαβὰ8 Ηἰγοδηδθ- 
αὰ6 δἀιποταηῦ ἀΌΘγα ἰἰστθβ, 60]. 8, 
438, ΟνΙὰ. Ηρτοϊά, {, 871 υ. 10, 181). 
γΕΙ. Οἀἁ. 238, 108 σοὶ δ᾽ αἰεὶ ἀραδίη 
στερεωτέρη ἐστὶ λίϑοιο, 1]. 24, 20ῦ 
σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ, Ἠδ5. Το. 
289 Εὐρυβίην τ΄ ἀδάμαντος ἐνὶ 
φρεσὶ ϑυμὸν ἔχουσαν, Ριηά. ἔγστη. 88 
ὃς μὴ πόϑῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδά- 
μαντος ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέ- 
λαιναν καρδίαν, ΒΙΘΌ. δῶ σιδηρόφρων 
γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων ἔπνει, 
αν. Μεὰ. 1219 τάλαιν᾽ ,) ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα 
πέτρος ἢ σίδαρος, ἅτις .. Ἀτενεῖς, 
ΚυκΙ. ὅ90 πέτρας τὸ λῆμα κἀδά- 
μαντος ἕξομεν, ΤΈΘΟΚΥ. ΧΊ Μίάων 
ὀψαμᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ᾽ ἀτε- 
ράμνω, Μοβοβοβ ΙΝ 44 μοχϑίέζει 
πέτρης ῦ Ψ ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου 
καρτερὸν ἐν στήϑεσσι, 'ΓῚΡᾺ}}. 11, 68 
ΒΘΌΪΒ: ποὺ ὅσα βαηῦ ἄσγο Ῥγδθθοι- 
ἀἰαὰ ἔοσσο σἱποΐδ Ὡθαὰθ 1ῃ ὕθῃθτο 
βύαῦ 01 οοτᾶθ β1|6χ, ΟυὐἹᾶ. ΔΊΟΥ. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ὅστις. Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ 
Υ̓ 9 Ἁ Ἁ » 595 “. Ν ς Α 

μόχϑοις" ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 

ἔχρηξον εἰσιδοῦσά τ’ ἠλγύνϑην κέαρ. 

καὶ μὴν φίλοις γ᾽ ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ “ὴν φίλοις γ᾽ ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 

μή πού τι προύβης τῶνδε καὶ περαιτέρω: 

ϑνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρκεσϑαι μόρον. 
κ “Ὁ ς κ “ Ν ἤ κ 

τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον νόσου; 

τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα. 
ΓΒ 3 ’ αὲ...» ᾽ ἤ -“ 

μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 
᾿ “ Ν ’ -»"Σ7- 5» ’ » 

πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὥπασα. 

καὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι: 

1Π60, ὅ9 1116 Βαρϑὺ οὖ 511|1068 οὖ 
γίναχα ἴῃ ῥϑοΐουο ἔθυσα, Ηοτ. ογ. 
1.8, 9 1}}1 το ν οὖ 868 ὑγρΊοχ οἰγοᾶ 
Ῥϑοῦαβ ογδῦ, 

2406. καὶ μήν δυὺ “οὐ νοτο΄, “οὗ 
βΒδηῃ6᾽ δαὺ “αἰἴαυϊ᾽ εἰσηϊδοεὺ (Ηρτ- 
8 χὰ ΥἹροῖ. 882). Ηἴἰογ “οὐ 
βδηῃθ᾽; “οὐ νϑιο᾽ 409, 1080, ᾿αἰαυϊ᾽ 
982, 98ῦ. 

241. μή: γρ]. 969, Ῥοτβ. 844 μΥ 
σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφϑῆναι μάχῃ; 
Ποὺ Ομοὺ ἰδὲ σϑηρὶρύ, βῖο αἀ16 Ηδτύθ 
ἃον ίχαϊθ. δὰ8 δἰπθῖη ΒΟΒΘΥΘΥΘΗ 
ΜΟΥΥΘομθη χὰ οὐκιἄγθη. -- τῶνδε 
γαθ ὧἀὰ δΔησοροῦΌθη Ὠαδὺ᾽, ντἱχΖὶ. 
ταύτῃ 189. 

948, μὴ προδέρκεσϑαι σπὶθ Ὀροὶ 
ἄρῃ δοσθα ἀ68 ΗϊΗ ΘΙ 8. Ὑιρὶ. 
ΑὙ]βΒίορῃ. ΑοΒ. 684 παύσας ὑμᾶς. 
μὴ λίαν ἐξαπατᾶσϑαι. --- ον ΜΘΗΒΟΏ, 
ἄθιη ἃθι πϑῃθηᾶθ Τοὰ ἱπηηθσ ΥῸΥΣ 
Αὐρθη βου (ἀ88 Ὀραθαϊθὺ προ- 
δέρκεσϑαι), γοΥ] ον 4116 μΘὈθηβηιαῦ 
Ὁ. ψὶτὰ ἴῃ βϑίηον Τα κναῦν ἃ. ἴῃ 
βϑίῃθῃῃ ϑύγθ θη σϑιυηῦ. [ἴῃ 8ῃ- 
ἄθγθι β''πηθ βαρὺ Ζθὰβ ἴῃ ἄθιῃ Νυ- 
ὑμὰ8 ἀθβ ΡΙδέοι. αοτρ. ὅ28 ἢ πρῶ- 
τον μὲν οὖν παυστέον ἐστὶ προει- 

δότας αὐτοὺς τὸν ϑάνατον. νῦν γὰρ 
προΐσασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ δὴ 
εἴρηται τῷ Προμηϑεῖ ὅπως ἂν παύσῃ 
αὐτῶν. Ἠϊογπδο 501] 6 ἀϊθ Μϑη- 
ΒΟΏΘΩ ποῦ πίββθη, ϑηη 516 βίθυ- 
Ὀφῃ, ἀδυἱῦ βὶΘ ἄθη Τ᾽ οὐθησι οὕ Υ ἰοῦ 
ἀυγο νουθογοιοίθ Μιΐθὶ, ἀυγοῖ 
ΤΡ ΠΟΙ Θη6 Εγθαηάθ, Ὑ6]0}6 
1πηθη οἷη σουθοῃύθβ Θ ΌΘη 'Ῥαζϑαρθῃ 
80.160, Ζὰ ΙΝ ΌΒΟΒΘἢ γΘυβΌ ΒΗ. γεὶ. 

ΠΟΘΙ ΗοΥ. οδττη. ΠΠ 29, 239 ρυυᾶάθῃβ 
ζαϊαν! ὑθιηρουὶβ Θχϊϊαμη οδ] ]ρίηοβα 
ποοΐρ Ῥυϑιημῦ ἀθα8. 

249, τὸ ποῖον: ἀθγ Αὐξκοὶ σοϊρὺ 
8, ἀαίβ αἴθ ΕἸρΘηΒομαῦῦ, σπθ]οὴ9 
τηϑ ΟΥ̓ γθη Μ1}}, Βοζὰρ δυΐ (88 
ψουμούρθῃθηαθ Βαῦ. --- νόσου: γνρὶ. 
884, ὅ90, 606, 682, 1069. 

960. ἌΒΟΏΣ]ΟΒ μιαΐ, 16 282 α16 
ϑαρθ γορ ἄθῃ γϑυβοἰθάθπθη Ζοὶθ- 
Αἰΐθυ, 80 ΒΙΘΙ α16 ϑαρθ σοὴ Ἃδὺ 
Ῥαπάοτα (Η685. ὟΥ. ἃ. Τ΄. 90, οὔθῃ 
5. 6) πδοὴ οἷρθηθν Ὑ͵θϊβθ 80 Ὀ6- 
Βαπαοὶὺ, ἀδίβ ἀ16 υὐβρυηρ!ομο 66- 
βία! ἀθὺ ϑδαρθ πἱουῦ τ οὐ θμη- 
ὍΔ’ ὑπ ΠῸῚ ἀδὲ ὑϊθίοσθ αθάδῃκθ 
σΘὈΠΘΌΘΗ ἰθὺ. ΠῚ Μθηβοι, ἄθῃ πϊθ6 
ἀϊθο Ηοΐπαμηρ νουϊϑβὺ, βδὑγθοὺ ἔοσί 
ΠΒΟὮ βϑίηθηι Ζ21616, νουρ θυ ἀν ΌΘΥ 
ἄρῃ Τοὰ ἃ. Ὀοβογρὺ πιο, γσοῃ ᾿Ώτα 
ἴῃ βϑίποὺ Τα δεροῖῦ ἀπέθυ ὈΓΟΘ ΘΗ 
χὰ ψΟΓάθη, ΟἸΠΘ 5861} Ζ161] δυγϑομῦ 
28 ΒΔ ΌΘΙ. ΕἸ. ΒΟ ἀ68 Αγλοσρ. 
ἔν, 1,8 ἐφήμεροι ἃ δὴ βότ᾽ αἰεὶ ξώ- 
μὲν, οὐδὲν εἰδότες ὅπως ἕκαστον 
ἐκτελευτήσει ϑεός, ἐλπὶς δὲ πάν- 
τας κἀπιπειϑ είη τρέφει ἄπρηκτον 
ὁρμαίνοντας. 

δῶ. ὕδοτν σφὶν ἴηι. ἀθιηοηϑίχαδ- 
ὑἴνϑια βίπηθ, ψῖθ 467, ἔγρ. 162, νρ]. 
Κτιῦρον Π 8 δὲ, 1. 19; σφίσιν " 
ἀἴοβθιῃ ϑίμπθ θ6ὶ ἀθπ ΤιαρίΚοτα ΠῸΓ 
αηΐθη 481 (σὶ0 Ὀθὶ Ηομηθυ, νρὶ. Θὰ. 
Απμ. 17). 

ῳὔῦϑ. υγοῇ φλογωπόν δῦ ἀΕΓ 
γοτζιρ ἀ68 ΕθαθΥΒ ὨΘΙΨΟΥΡΘΒΟΌΘΗ, 
ἄθν ἄθῃη ἐφήμερον πἰομὺ Βοοδγῦ. 
Βοὲ ἀΐθβου Βοίοπυηρ γσοῃ ῳφλογωπόν 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὑρόμην πόνους. 
Ὁ 

οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ ὠόμην τοιαῖσδέ μὲ 
΄ 

3 3 ᾿ ᾿ , ’ ἄφ᾽ οὐ γε πολλὰς ἐκμαϑήσονται τέχνας. 
τοιοῖσδε δή σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν --- 
αἰκίξεταί τε κοὐδαμῇ χαλᾷ κακῶν. ἱ 
οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προκείμενον; 
οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν πλὴν ὅταν κείνῳ δοκῇ. 
δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾶς ὅτι 
ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 

2 ᾿ ’ » καϑ' ἡδονὴν σοί τ᾽ ἄλγος. 9 “-“ 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
μεϑῶμεν, ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ξήτει τινά. 

3 Ἁ Μ᾿ “42 ᾽ Ὁ. ἑλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 
ἔχει παραινεῖν νουϑετεῖν τε τὸν κακῶς 
πράσσοντ᾽. ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ᾽ ἤ 

ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 
ζω.» ,... “Ὃ ; ἑκῶν ἑἕχὼν --- ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι" 

ἰϑὺ ἀδ8β ψ]θάθυμοὶίθ πῦρ πἰομὲ 8}- 
βὑδ (816, το]. ΒΌΡΡΙ. ὅ08 λευρὸν κατ᾽ 
ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου τόδε. -- καὶ 
πῶς βέβηλον ἄλσος ἂν δύοιτό με; 
- ἐφήφεροι: να]. ξὰ 88. Αὐοἢ ἀοΣ 
Ομοῦ μὴ] Βΐθυ.. ρθη, αδίβ σψ]άθυ- 
το] 10} θη Μϑηβοῦθη ζυρθκοτη- 
ΙΏΘΏ, ὕγχὰ8 ἄρῃ Οδίξεγη σομῦτέθ. 

954. Μὶ γὲ πὶτὰ σὰν Βο᾽ σης 
ἀογ Εταρθ ἡ πϑογο Βοβέϊπι- 
ΤΙ Ὁ σ᾽ ΟὐοΥ Βοβοδυ Καηρ σορσΘΌΘΙ, 
γρ}]. 368, 8319, 146, 168, 114. 

2δὅ ἔ. Ῥτοτμείμθαβ 8110 ταὶ ἀθσὺ 
Απὐποχὺ ἴῃ αἀἷθ ΕὙαΡΘ οἷῃ ἃ. σίθοί 
2 ἀοὺ ἰηίδομθη Απὐποτσί ΠΟΘᾺ 
οἴπθῃ Ὀοἀθαύαηρθνο! θη Ζαβαύζ: οὐ- 
δαμῇ χαλᾷ κακῶν. ῬάτΟΙ ἀΐθβθη 
Ζυβδί ἰδὺ 488 ἔουχῃβ!!θ Καυμπδέμητἐε], 
ἀ16 ΚΞ ΠΙΟΒοσαγίμῖθ ἔθβύζα μα] θη, ἴῃ. 
ΒΑ ΠΟ Ὀερυπαθί. Οθυὅβμη Π ἢ 
τὰ ΠῸΣ οἷηθ Εχαρρ ἀδζν Βοῃθη- 
Βθϑίθ! δ, τ ]οὴθ 810} ἀδθσὺ Κοη- 
βίσυ Κύϊοη ἀθ8 ἀπνο]]δπἀθέθη ϑαΐζθϑ 
80 ΔηΒΟΒ]Ἰοίβέ, ἀδβ Ζὰγ Απὐνοτῦ 
ΠῚ ῬΘΖΟΠΠΘΩΘ ϑαὺζ οἰπίβοῃ! ἰῃ σθ- 
τ ΟΒΒΠΟΒοΣ ΥΥεἶβθ ἔογύμοβοίχε τπϑῖ- 
θὰ Κδῆη, ψὶ6 Ρρῖβ. 784 Ξέρξην 
φασὶν --- πῶς τελευτᾶν; -- ἄσμε- 
νον μολεῖν. 

267. οὐδὲ πὶθ καί ἴῃ 988. 
2ὅ8. Υρ!ῇ. 816. Απάρθιβ δμοϊ[βὲ 68 

156. 
2ῦ9. δόξει δὲ πῶς: Ὠϊ6 ὙΥοι- 

βίθ ὰὴρ ποώθη ἀθὺ Αὐΐηϑῆτηθ 468 
γΟΥΔυβθθηάθη δοκῇ, γῳ]. ϑόρῇ. 

ΕἸ]. 1429 λεύσσω γὰρ Αἴγισϑον. 
ΟΝ. εἰσορᾶτε ποῦ τὸν ἄνδρας 

2600. ἥμαρτες : ἀδ΄β ῃηγ οἷα ΕΘΏΪΟΥ 
ἀον ὉπΚΙαρ μοὶ ἃ. ἀ68 ἀπ ἀθυ]ορίθῃ 
Ηδηά 6118, “μδμ] Ἰο ἢ ἀἱθ ΑὐΠ]Θπυηρ; 
Βθθθη οἰῆθη ἄθθυ! ρθε Θθβηθυ, 
ποῦ οἷη βι 10 ῃ 05 Ὑεσ θη ρ6- 
τηθὶηΐ ἰϑῦ, χοὶρὺ 2606 πιϊδ ἀθν Εν- 
ΚΙάγυηρ ἴῃ 967. 

2602. ἄϑλου ἔκλυσιν ξήτει τινά, 
ἀυγο ΝΘΟΒΡΊ ΘΙ σα Κοὶῦ, νρὶ. 816 ἢ 
Ῥατοΐξ πϊγὰ αἰθ ΟΚΘαποββοθηθ γον. 
Ὀθτγοϊἑοί. 

208, Υρ!], Ομο. 6971 ἔξω κομίζων 
ὀλεθρίου πηλοῦ πόδα, πο ἀδγ β08ο]. 
Ὀθιηθικί: ἐξω πηλοῦ πόδα, παροι- 
μέα, ϑὅοΡἘ. ΡὨΠ. 1200 ἴσως ἂν ἐκτὸς 
κλαυμάτων ἔχοις πόδα, Επγ, Ηθυδκὶ. 
109 καλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων 
ἔχειν πόδα, εὐβουλίας τυχόντα τῆς 
ἀμείνονος. 

204. Υ̓ρ!]᾿ Επν. ΑἸΚ. 1018 ῥᾷον 
παραινεῖν ἢ “παϑόντα καρτερεῖν, 
Ηθῖο. 1249 σὺ δ᾽ ἐκτὸς ὦν γε 
συμφορᾶς μὲ νουϑετεῖς, 'οτοηΐ. 
Απάγ. 809 ἴδ 0116 οἴ μ68, αὐοτῃ γα]θ- 
τητι8, τοῖα ΘΟΠΒ1118 ἈΘρτο ἐβ ἀδμλι8. 

206. Μιὶιὺῤ ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ 
ἠπιστάμην ἃ. ἑκών πὶτὰ ἀθγ γοι- 
ψαν ΔΟΥ Ὀπαθθυϊορίμοις ζυγάοκρο- 
ΘΒ 6 ἢ τ. ἀδ8 ἁμάρτημα δυΐ ἀϊθ ἴμ 
ἤρ. υβθ δηρθμθῦθμθ ΝΟ οχοκ- 
βἰομέϊσαηρ 465 οἴζθῆθηῃ Νιυΐύζθηβ Ὀ6- 
ΒογϑηκΚύῦ, οάθγοι ἀθν “ἘΘὨ]ΘΥἢ ΖῸΓΣ 
θάϊθῃ Τμαῦ υροστδηάθὶὺ πίὶγά, --- 

κατισχνανεῖσϑαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις. 

τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 
’ Ἁ ἃ ΄ Ἁ ἤ »"»ν»ν 

καί μοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ' ἄχη. 

πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προδσερπούσας τύχας 
ἀκούσαϑ᾽. ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 

πίϑεσϑέ μοι πίϑεσϑε. συμπονήσατε 
τῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτά τοι πλανωμένη 

πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιξάνει. 

οὐκ ἀρνήσομαι ὈΘΖίθΐ β᾽ 0 ἢ} Ὀ]οίδβ 
δαΐ ἥμαρτον Δ ϑἴηπμθ ἢ} ψ1|}} 
ἀρὶπ ἥμαρτες σοϊέθη Ἰαββοπ. ἴδοι 
ἀδβ Αβυπάθίοῃ υρ]. σὰ 12. ἑκὼν 
ἑκών: αἀἷθ ὙΥΘαρυΒβο] πρ ἀΘΒβ6 ] θθη 
γΥοτίθβ (ἀναδέπλωσις) ἀϊθηῦ φὺπὶ 
αἴ Κύνο!οπ Αὐυβάγαοῖκ ἀ68 ϑΘοθστηθυ- 
2608, αὐἹρΊ ΟοΥ Βιζθ ἀπὰ πδοῃ- 
ἀγο ΚΠ Ιομοσ Βομδυρίαησ; γνρί. 2314, 
888, 688, 6094, 8817, 894, 999, δι! ἢ 
611, 594, ἀδῆῃ 892, 987. 

201. ϑνητοῖς ἀρήγων ΟὨπΘ Υγ6τ- 
Ὀϊπάσπῃρ 818 ΕΥκιᾶγαηρ: γνρ]. σὰ 
ῳ8ὅ. «“-- ηὑρόμην: νο!. δορί. 818 
μελέους ϑανάτους ηὕῦροντο, ϑΟΡΒ. 
ΑἹ. 1028 καὶ ταῦτα πάντα σοῦ 
ϑανόντος ηὑρόμην. 

208. ποιναῖς γε τοιαῖσδε 8. Υ. ἃ. 
τοιαϊσδέ γε ποιναῖς. --- μὲ --- τυχόντα 
βίαὐι ἀθ8 Νοιη.: νρὶ. Κτᾶρον ἢ] 8 ὅ1, 
2, 1 ἃ᾿1 8 δῦ, 2, 2, γο ἀ16 Βείβρίθ]8 
διὰ8 ΗομηθΥ δηρσοί σὺ δ1η4, α. 1 8 δῦ, 
8, 8 ὙΒ]. ἀαζὰ ὨΟΘΒ βορῆ. ΑἹ. 06 
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων ἔτι μέ ποτ᾽ 
ἀνύσειν, ΕἸ. θὅ κάμ᾽ ἐπαυχῶ - 
λάμψειν ἔτι, 411 δοκῶ μὲ πεῖραν 
τήνδε “τολμήσειν ἔτι, Εν. ΑἸΚ. 6041 
καί μ᾽ οὐ νομίξω παῖδα σὸν πεφυ- 
κέναι, Ηετοά. 1 84 ὅτι ἐνόμισε ἑωυ- 
τὸν (ἀΐθθθ8 τηἱϊῦ Ὀθϑοπάθγοιη ΝϑΟἢ- 
ἀγα ) εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων 
ὀλβιώτατον, ΡΙαῦ. θρ. ΠῚ 400 Β 
οἶμαι δὲ μὲ ἀκηκοέναι, ἰβοκν, ΕΥ̓ 
8ὅ οὐκ ἐχϑροὺς ἀλλ᾽ ἀνταγωνιστὰς 
σφᾶς αὐτοὺς εἷναι νομίξοντες. 

209. κατισχνανεῖσϑαι: ναὶ. 1471. 
ὰ8 Εαΐ. Μρα, 8415 πηϑάϊα]οβ Ῥαββὶν 
Ὑ]Θ αὐανοῦμαι ϑορ. ΡὨ1]. 964. --- 
πεδάρσιοι: γα}. 110, 916, δΒο. 846 
λόγοι πεδάρσιοι ϑρῴσκουσι. Ὀ1686 

Δ Ο]βομθ ΒΌτη {(πέδα --Ξ μεταὶ Βηάοῦ 
βίοθΒ. Ὀθὶ Αβοῦυϊοβ πΟΟΒ ἴῃ Θἰηΐσθη 
γγδτίοση : πέδοικοβ ἔτ. 48, πεδαίχ- 
μιος υπᾶ πεδάορος ΟΠο. 5ὅ89 ἢ. 

2711. καί μοι: πὰ 80 ὈρκΙαροῦ 
ΤΪΓ πἰομι᾽ -- Κηῦρθ δὴ ἄδθῃ 6δ6- 
ἀδῆκοη ὅθυσθ οῆγθη υὑπὰ Εγηδῃ- 
ΠΌΏΡ ΘΗ βῖπὰ ἄρον ὔβθισ ᾽ δἃη. «-- 
δύρομαι οἷπθ Εὐτ ἀθὺ ὑγαρΊβο 6 ῃ 
ὥρύθομθ ἐγ ὀδύρομαι. 

212. ,βούλεται γὰρ στῆσαι τὸν 
χορόν, ὅπως τὸ στάσιμον ἄσῃ 8680]. 
πέδοι βᾶσαι, ὑτὰ Ἰοϊοδῦεν ὑπᾶ Ὀ6- 
αΌΘΙΘΙ οἷθθ ᾿ἰἄηροσγθ ἢθάθ 8η- 
φυμδτθη. ὃο σιγὰ ἀὰ8Β Ηρθγαμίθι- 
βίθίσθῃ ἀθ8 ΟΠμοῖβ ἱῃ ἀϊθ Οτομθβίσγ 
τηοὐϊνἹ τί. 

218. διὰ τέλους, ὈὉΪ8 88 Επάρ, 
γρ]. ΕΌΓ. ΗΙΚ. 209 τῶν γὰρ ἐν βρο. 
τοὶς οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους 
εὐδαιμονοῦν. ὕει ἀϊθ Αὐξ]δβυης 
ζὰ 16. Ὀϊθ686 ᾿ἰβῦ ῖθυ ἀδαυσοῦ θζ- 
Ἰοϊομοσί, ἀδίβ ἀϊθ Οἔϑυῦγ ἴῃ ἄθῃ 
γἱθυίθη Εἰ ΓΔ ]}ὺ (σὰ 2). 

Ω]ῦ. νῦν ἴῃ Βοφίθθησ δυΐ ἄθῃ 
Το] σθηάθῃ ἀϑάδηκοη. (ἀθαΐθ ΠῚ ν 
τῃοτρθη αἰγ᾽). --- ταὐτά, δάνεγθϊαὶ 
(οἰ σοῖο Αοο. ἀ68 Ἰππθύθα ΟὉ- 
76 Κί8), γ9]. 899 ἃ. ὅορῃ. Αἱ. 687 
ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε τιμᾶτε. 88 
Πρ οκ βοβ]οιομῦ δἂῃ 8116 δυΐ ἀϊΐθ 
ΒΊθῖομο Υ εἶβθ μϑύϑδῃ. 

910, πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον: δθεοΥ 
ἀϊ βιθ ] σ᾽ σὰ 19 υ. χὰ 7602. -- Ζὰ 
ἄθιι ἀοάδηκθϑη τυρὶ. ΑὙΟΒΙΙ. ἔγρτα. 9, 
νι ἄλλοτε δ᾽ ἄλλος ἔχει. τάδε" νῦν 
μὲν ἐς ἡμέας ἐτράπεϑ᾽ Ἂ αἵἱματόεν 
δ᾽ ἕλκος ἀναστένομεν, ἐξαῦτις δ᾽ 
ἑτέρους ἐπαμείψεται. 



ποτα Σ ν 

Σ σον συνῳ 

ποτέ ΑΞ ἄνς ΘΩ͂ ἡπνς Ὁ Ως. ὦ 

ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

9 3 ἤ ᾽ ἤ - 

οὐκ ἀκούσαις ἐπεϑωυξας 

τοῦτο. ΠΙἊρομηϑεῦ. 

καὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ χραιπνόσυτον 

ϑᾶκον προλιποῦσ᾽ αἰϑέρα 8ϑ᾽ ἁγνόν. 

πόρον οἰωνῶν, ὀκριοέσδῃ 
»} “ 4 “ Ἁ Ἁ ’ χϑονὶ τῇδε πελῶ" τοὺς σοὺς δὲ πόνους 

χρήζω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

ΦΚΒΑΝΟΣ. 

ἥκω δολιχῆς τέρμα κελεύϑου 

διαμειψάμενος πρὸς σέ, Προμηϑεῦ. 

τὸν πτερυγωκῆ τόνδ᾽ οἰωνὸν 

γνώμῃ, στομίων ἄτερ εὐθύνων" 

911---88. ΠῚΘ Απαρᾷϑίθ ἀ65 ΟμοΥΒ 
Ῥορ]οθιΐϊθη ἀἷθ Βονθραηρθη ΟΘΥ 
πρεμα Βϊπουῖθ, ἀατο θ ] 6 ΟΚΘΔΠΟΒ 
μου θοισογαμτῦ πταὰ. Υα]. χὰ 114. 

411]. ει. 898, ΒΟΡΆ. ῬὨ1]. 1118 
φίλα μοι, φίλα ταῦτα μρκο ὁ ἐβνεχ ον 
ἑκόντι τε πράσσειν, Ηομ. 1]. 4, 78 
ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿ἰϑήνην. --- 

ἐπεθώυνυξας: τὰ 78. 
979. καί --Ξ ᾿ὑπὰ 58ο᾽ (ἀθιη οηΐ- 

ΒΡυθοβοπαἢ. 
9983, πόνους -- διὰ παντὸς 

ἀκοῦσαι πδοὰὺ ἄθῃλ ὙΘΥΒΡΥΘΟΏΘΩ 
σοῦ 2312. θη ΥΆ9Ο 6 σιγὰ ουβὺ 
τοῦ ἴα. ἴθ ἀογ ἤθαάθ ἀθ5 Ρυοπιθ- 
ἰουβ 828 Εἴ, αοηῦσο σούμδῃ. ὃὅο 
αϊγὰ ἀἷθ σοβραπηΐθ Ευναύϊζαηρ 6Υ- 
τοσὺ τ. ἔοϑι σομα θη. 

284 ---3896 σποὶϊῦθ ϑοθηθ ἀθ8 
οὐβίθῃη Εροιβοάϊοῃ: ΟΚΘδ ΠΟ, 
ἂοσ αῦοσ ἄθὺ Οκοδηϊάθρῃ, 
Κοιυιαῦ (νου τϑορ 8) ὨΘΥΔΩ, 
ααΐ οἰποὰ Εἰ ἄσοιγοββο (Ῥοραβαβ, 
τετρασκελὴς οἰωνός 3895) τγοϊϊοπα 
(ἀογ ϑοθο αϑ ἀθηκὺ σπϑρθῃ (68 
Αὐϑάγαποξκβ οἰωνόν δὴ οἴηθη τοὶ ἴθ ; 
Μροουρδϊξον δηάοῦ τὐδὴ δυΐ αἰΐθη 
Καυμπίαθη κτηδ]θγη ὄδουβ δαΐ ΗἸΡΡο- 
Καιρϑῃ τοὶ πὰ ἀδυροβίθ! ]). 9016 
ὙΠοαἰθυτη βοΒῖπθ, γ θη δΐουζα 
αϊοηΐθ, ὰῦ ἀὰβ βος. αἰώρημα, 
οἷπθ τὐἱδ Θθέ θη σοη δ  ἔθηθ Ηδηρο- 
ΤΠ ΒΟΏΪηΘ, ἀυγο ΘΙ] ΟὴΘ ῬΘΥΒΟΠΘΩ 
1ῃ ἀοΥ Ηδῃθ οτύθθπσοσί, Βιηδαΐῖρος- 
Ζοσο πὰ ΠοΥπηὐθυσΘ]β8θη πογάθῃ 
Κοπηΐθῃ. [6 ὅθμοὶ. Ὀθιποσκῦ: καὶ- 

ρὸν δίδωσι τῷ χορῷ καϑήκασϑαι 
τῆς μηχαν ἧς Ὠκεανὸς ἐλϑών" ὑπερ- 
βολῇ δὲ ἐχρήσατο, ὅπου γε Ὅμηρος 
οὐκ εἰσήγαγεν Ὠχεανὸν εἰς τὸν 
σύλλογον τῶν δεῶν (νρ!. ἢ, 20, { 
οὔτε τις οὖν Ποταμῶν ἀπέην νόσφ᾽ 
Θ κεανοῖο). Ὀ1Θ Απαρϑᾷβιίθ ἀθβ ΟΚκο- 
δΠ:08 ὈΘρΊο θη ἀἰθ ΒΟ ΘΠ σΘΩ ἀ68 
δι ἄρῃ ΕἸ ἄσο! σασθη ἴῃ ἀἰθ Οὐ Β6- 
βίχα πἰθαουβίοϊσοπάθη Ομοῖθ. -- 
1686 συοϊῦθ ὅοθηθ 4685 Θυβύθῃ 
Εροιβοάϊοιπ υἱῦ ἄθι χπϑὶῦ ἢ 
Ερθιβοάϊοιπ Ὀ1Π|}ἃ οὐ ἄθῃ χυγοϊῦθη 
Ακῦ, ἀρθὴ Απΐδηρσ ἄρον Ηδπάᾶ- 
Ιπὰηρ, οί σὰν Καϊαβίγορῃ θ 
ἔα ηγτῦ. Υαῖὶ. χὰ 807 υπὰ 4386. 

284 ἢ, δολιχῆς οἷθ ΘΡίΒΟἢ 68 
ῆοτί. Ῥὸγ δνορς ἰδϑὺῦ Ἰδηρ, ν61} 
ΟΚθαποβ δὰβ ον Τιοῖθ ἀθ8 Μίθουϑβ 
Κοπμηΐ, γοὶ. 800 ἢ, -- διαμειψάμενος: 
δορί. 884 διαμεῖψαι ὁδόν, 8δ0 δι᾽ 
᾿Δἀχέροντ᾽ ἀμείβεται τὰν γαύστολον 
ϑεωρίδα. Ἰὰ ενρ δολιχῆς κελεύ- 
ἅγου διαμειψάμενος β'πὰ ἀϊθ Ὑοτ- 
Βί ἢ] ΠσἘ ἢ δολιχὴ ν κέλευ ϑὸν διαμει- 
ψάμενος καὶ πρὸς τὸ τέρμα ἀφικό- 
μενος νου θα πάθῃ, γρ]. ΒΟΡΒ. 0. Κ. 
1400 οἷον ἄρ᾽ ὁδοῦ τέλος Ἄργους 
ἀφωρμήϑημεν. 

280. πτερυγωχῆ μὶὸ ποδώκης 
σοὈϊ ἀθὺ, νο]. ὠκύπτερος. 

2871. γνώμῃ: διἀτηϊγα ϊοὨΐβ δα σΘη- 
ἀδθ οαῦϑα πὸ Ὀγαΐαβ, βοα τηθηΐθ 
8δἃ0 ΓΤαΐϊίοηθ ρῥγαραϊδαβ θ5806 βησίίυτῦ 
(οι ϊζ). 1], 18, 419 Βαῦθηῃ ἀϊθ 
δ5 (οὰ σροαχθοιἐοίθη ΜἀομΘη ἀ68 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

ταῖς σαῖς δὲ τύχαις. ἴσϑι. συναλγῶ. 
δ - ἃ ΄ 

τό τε γάρ με. δοχῶ. συγγενὲς οὕτως 

ἐσαναγκάζξει. χωρίς τὲ γένους 

οὐκ ἔστιν ὅτῳ μείξονα μοῖραν 

νείμαιμ᾽ ἢ σοί. 

ἡσῃ δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽. οὐδὲ μάτην γνώσῃ δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτη 

χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι᾿ φέρε γὰρ 
σήμαιν᾽ ὅ τι χρή σοι συμπράσσδειν᾽" 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς ὡς Ἀϑδκεανοῦ 

φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι. 

ς᾽ ᾿ “ Ἁ ΄ 3 -" 

ἔα. τί χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἑμῶν 

ἥκεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας. λιπὼν 

ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα καὶ πετρηρεφήῆ 

αὐτόκτιτ᾽ ἄντρα. τὴν σιδηρομήτορα 

ἐλϑεῖν ἐς αἷαν; ἢ ϑεωρήσων τύχας 

Ηορμβδύοβ γογβίαμα, ϑργδομθ υπὰ 

ἐμβδῖμο Κταῖξ, Θά. 8, δδ0 β᾽η αϊ6 

βοΒηθ ἀδν Βμβακθῃ τιτυσκόμεναι 

φρεσί, αὐταὶ ἴσασι- νοήματα καὶ 

φρένας ἀνδρῶν. ὙΥῚΘ ἀϊδθ50 ἀφοβμα} Ὁ 

ἀθ5 ϑύθαθυσηδηηθβ ἃ. θαυ 6 Υ8 

ἰοὺ Ὀοάγίοη, 8ὸ Ὀθᾶαγῇ ἀὰ8 ΤΊΘΥ 
ἄθ8 ΟΚΘΆΠΟΒ δὲ Ζἄρσοὶ πιο, νθ}]} 

68 σοῦ 86] υϑύ θυ αθάδηκοῃ (γνώμῃ) 

Βθῖη 68 ΠοΙύοτΒ ΠΔΟἢ ΚΟΙη ταῦ. 
989. τὸ συγγενὲς ἐσαναγκάζξει: 

γῷ!. 89. Νδοι Ηθ8. ΤΏθορ. 188 ἰϑὺ 
ΟΚθαποβ βοθῃ ἄθβ ὕτδποβ ἃ. ἄθι 

Θὕα, ἄον ἃ] οί ἄθν Τιύδηθῃ, υϑ]. 
Ζὰ 14, 

290, “γένους --- τῆς συγγενείας. 

291, ὅτῳ --- νείμαιμι: οὔθ ἄν Μ16 
Ἀν. 620 οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι, ΟΒο. 
112 οὐκ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ 

κεέραιτό νιν, 1. ῶ9, 848 ὡς οὐκ 
ἔσϑ᾽ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπα- 
λάλκοι, ΕἘπν. ΑἸΚ. δ2 ἔστ᾽ οὖν ὅπως 

"Ἄλκηστις εἰς γέρας μόλοι; Κυᾶρου 
Π δά, 8, 8. -- μοῖραν. νείμαιμι 
Ὑ710 ΒόρΒ. ̓ ΤυΆΟΒ, 1288 ἁνὴρ ὅδ᾽, 
ὡς ἔοικεν, οὐ νεμεῖν ἐμοὶ φϑίνοντι 
μοῖραν, Θἴπθιι ἀδ8 ᾿ἤ τη ΔΟΚοΙΩ ΘΠ 46 
φαϊοὶϊ ποσάθηῃ ἰαββδθη, (ἀϊ60 σθ- 
Ὀὔμγθμηαθ) Αοιμύυμρ ΘΥΓΘΊΒΘΗ. γε!. 
Ηοτοᾶ. 1Π1 112 ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ 

’ . 

μεγαλῃ γον. 

294. χαριτογλωσσεῖν: Ζὰ 180. “-- 
ἔνι “Πορὺ ἴτὰ Οματγακίον᾽, υρὶ. 224. 

9960. Ὡκεανοῦ: ἀ]16 Νϑππαηρ ἀθ68 
οἰσθῆθη Ναιηθη8 μαὺ δὐὑνγαβ Θεταᾶ!- 
γΟ 1168, γρ!. ΡΒ. 0. Κ. 626 κοὔποτ᾽ 
Οἰδίπουν ἐρεῖς ἀχρεῖον οἰκητῆρα 
δέξασϑαι. ΦΖυρ]οῖοῦ! μπαὺ ἀϊθ6 Αῃ- 
σὰῦθ ἀθβ8 Νβαιίωθηβ ἄθῃ δ υίβθυθῃ 
Ζμθοκ, ἀϊθ Ζυβοῦϑαου ΘΥ ἀ16 ῬΘΥΒΟῚ 
ἀθ8. Αὐΐιγοϊθηάθῃ δα Ζυ ΚΙ ἄγη. 

298. τί χρῆμα: νΕ]. Αρ. 1806, 
Ομο. 886 τέ δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; ἘΕγ. 
Απάσγομι. 896, ϑΡρ]. 92, Η!ρρ. 908, 
Ηθριο. δ28, θι. 1618 ἔα, τί χρῆμα: 

299. πόνων ἐμῶν ἐπόπτης: 118, - 
ἐτόλμησας λιπὼν ἐπώνυμον ῥεῦμα: 
ν 6}. ἀὰ5 χὰ 284 Εἰ δηροίαμγίο ϑ6Β0]. 
801. αὐτόκτιτα: νγ]. αὐτοφυής, 

αὐτόχυτος, αὐτόρριξος, αὐτόξυλος 

υ. ἃ. - ἄντρα: 188. -- σιδηρομή- 
τορα: Υγρ]. 1]. 8, 41 Ἴδην μητέρα 
ϑηρῶν, Αβὲγἀδτηδϑ ἕν, δ ν, 709 Ν΄ 
οἰνομήτορ᾽ ἄμπελον. ὙΥΘρθῃ ἀἴθδβθυ 
ΒΘΒΘΒΒΌΙΡ' Υ0Ὲ Βκγύδίθη νρ]. ϑορύ. 
8171 Σκχύϑηῃ σιδήρῳ, ϑιαϊά. «“Χαλυβοι᾿" 
ἔϑνος Σκχυϑίας, ἔνϑεν ὁ σίδηρος 
τίκτεται. ΝΔοι Ηοβὶοα (ΑἸοχ. βίγομι. 
Ι.807) ἃ. Αγβύοίβθβ (Ρ] πα: ὙΠ ὅ1 
8 197) νῶν ἀ88 Εγζριθίβθη Ὀ61 ἄθῃ 
ϑιγίμοα οτξαημᾶθη σπόογάθῃ; ΥχΨὶ. 
αηΐθη 1714. 

νὰν πον τ φ' τυνεν «Ἀἢ' τα, , » ὦ να σησοα τ ἀλαναδόνο τιν πατα σα 1 



ἄπ τ. ποτ 

πο πθρεαττ ας πὰς φν. “σεν Ὅσῳᾳαπαθασα αν 

Ἐπ. σάτα ἐαπε σις τῷς.. «ὐὐ πα (ται σιαραις, καρ του τως, 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἐμὰς ἀφῖξαι χαὶ συνασχαλῶν κακοῖς; 
δέρχου ϑέαμα. τόνδε τὸν Ζιὸς φίλον. 
τὸν συγκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα. 

οἵαις ὑπ᾽ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι. 

“. ᾿- ᾿ 3. ᾿ ὁρῶ, Προμηϑεῦ. καὶ παραινέσαι γέ σοι 

ϑέλω τὰ λῷστα, καίπερ ὄντι ποικίλῳ. 
γίγνωσκε σαυτὸν καὶ μεϑάρμοσαι τρόπους 

’ ὰ ’ Ἁ ἤ ᾽ “«Ψ νέους᾽ νέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν ϑεοῖςο. 
ν 3 “ ᾿, “-« ΄ εἰ ὃ ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους 

δ 3 , 

ῥίψεις, τάχ᾽ ἄν σου καὶ μακρὰν ἀνωτέρω 
ϑακῶν κλύοι Ζεύς. ὥστε σοι τὸν νῦν χόλον 
παρόντα μόχϑων παιδιὰν εἶναι δοχεῖν. 

808. συνασχαλῶν: χὰ 16]. 
804, δέρκου 'ἱῃ Βοφίευηρ δυΐ 

ϑεωρήίσων, γν9}. τὰ 119. --- ϑέαμα 
πὰ Κ'΄'μηΘ. ΥῸΠ ϑέαμα δυσϑέατον 
ὄμμασι (69). --- τόνδε (“ἰογ᾽} νοη 
ἄθτη ϑργθομβοηάθη πῖθ ἀδ8 δἅυβν 
ὈΘὶ ἄθῃ ΤΥΔΡΊΚοΤΩ γΟΥ ΚΟΙΉ ΤΠ Πα 6 
ὅδε ὁ ἀνήρ Ξ--ς ἐγώ. 

806. κάμπτομαι ὭΔΟὮ τόνδε τὸν 
Διὸς αν ἄρχῃ ϑ΄πηθ θα βρυθοδβομὰ 
Ὑ710 Οἀἁ. 2, 40 οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνὴρ 
ὃς λαὸν ἤγειρα, Π]. 10, 38 γνώ- 
σεαι ᾿Δτρείδην ᾿ἀγαμέμνονα, τὸν 
περὶ πάντων Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι 
διαμπερές, εἰς ὅ κ᾿ ἀυτμὴ ἐν στή- 
ϑεσσι μένῃ καί μοι φίλα γού νατ᾽ 
ὀρώρῃ, ϑορᾷ. Ο. Κ. 1829 τῷδ᾽ ἀν- 
δρὶ τοὐμοῦ πρὸς κασιγνήτου τί- 
σιν, 6θα. 284 ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔλαβες 
τὸν ἱκέτην ἐχέγγυον, ῥύου μ κἀκ- 
φύλασσε, ΤΊΔΟΘΒ. 1080 ὁρᾶτε τὸν 
δύστηνον ὡς οἰκτρῶς ἔχω, δμλοβίῃ. 
18, 79 οὐδαμοῦ “Ζημοσϑένη ,γέγρα- 
φεν οὐδ᾽ αἰτέαν οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ. 

801. ὕθεν ἀϊθ ραντβποείβομ ἢθάθ 
ἀθ8 ΟΚθᾶμοβ Ὀθπιουκῦ ἀθν ὅ98ο].: 
σκόπησον τὰ τῶν ῥητόρων καλὰ 
παρὰ πρώτοις εὑρεϑέντα τοῖς τρα- 
γικοῖς. ἴῃ ἀἰθβοὺ ϑὅοθῃθ πὶσχὰ ἀῦσγος 
ἔθου }6 ΜΑΒπυηροπ υπὰ Υ͵ατ- 
ΠΌΡΩΝ Θἷηθ Εἴη πὶ καρ δυΐ ἄθη 
ϑίπη ἀ65 Ῥγοιηθί 8 γϑυϑαοδί; ἀοοὶ 
Βπα ἀἷθ ΥΥ̓Αυπαησοη ἀ6πὶ ΟΒδταΚ- 
ἴθ᾽ ἀ68 Ῥχοτηθέμϑιβ σορϑηῦθον ἀοτ- 
αὐ, ἀδ[5 5810 ΒΘ πθῃ Ττοίζ πὰ βἰεὶ- 
δθτῃ Κύὔπηθῃ, --- ὁρῶ, Προμηϑεῦ: 
γ85]. 14:. 

808, ποικέλω" συνετῷ ὅ080]., νρὶ. 
Προμηϑέα ποικίλον, αἰολόμητιν 
Η68. ΤΏΘορ. δ10, ποικιλόβουλον Θρὰ. 
21, Προμηϑεὺς ἀγκυλομήτης Θρά. 
δ46, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς ΘὈά. 
δδ9, πολύιδρις ΘὈά. 6106. --- Ζὰ καί: 
περ ὄντι ποικίλῳ γ6]}. 1], 1, 11 
μητρὶ ὃδ᾽ ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ 
περ νοεούσῃ πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα 
φέρειν Διί. 

809. γνῶϑι σαυτὸν ὡς ὁ ποιητὴς 
'φράξεο, Τυδείδη, καὶ χάξεο᾽ (1. 
ὅ, 440) Β0ΒΟΙ. 

810. μεϑάρμοσαι: Εναν. ΑἸΙκ, 1167 
νῦν γὰρ μεϑηρμόσμεσϑα βελτίω 
ίον τοῦ πρόσϑεν. - νέους: γτο- 
ΘΡίΒΟἢ -τοτ ὥστε νέους εἶναι. ΥὙαὶ. 
Εν, Ιρῃ, Α. 848 μεταβαλὼν ἄλλους 
τρόπους. 

811. τεϑηγμένους: τὰ ἄθτη ΒΙ] 46 
γΡ]. δερῦ. 116 τεϑηγμένον τοί μ᾽ 
οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ, ϑορῆ. Αἱ. 
ὅ84 γλῶσσά σου τεϑηγμένη. 

812. ῥέψεις (Βομ᾽θυάογη), γρ]. 
982, ΕΓ. ΑἸΚ. 6079 νεανίας λόγους 
δίπτων ἐς ἡμᾶς. 
818 ἢ. τὸν νῦν παρόντα γόλον 

μόχϑων, ἀδν Ἰούχὶσαο Οτὸ}}] υἱέ 
ΒΘΊΙΠΘη Θυδίθη ἔν ἀἰο. Ζα ἀἴθβθιι 
οἰσοη αι Ἰοο πα ΟΘ Ὀγαθοι 65 ὅφη. 
γρ]. ἀλατείαις πόνων 900, λευκῆς 
χιόνος ,πτέρυγι ϑοΡΒ. Απῦ, 114, μέ- 
λαινα ἄστρων εὐφρόνη ΕἸ. 19. Ζυχη 
αοάδηκθοηῃ νοὶ]. Τ᾽ οσθηξ. Ευῃ, 11 8, 9 
Ἰυαάυτῃ Ἰοουτηαπθ ἀϊοοθὺ (αἶθ86 11 πὶ 
αἰΐθυαμ, ργαθαὺ πυΐϊὰβ τα ϊθ8 αὐδθ 
ἀδὈ 10. 

---΄3 

ἰόν δ τ τε, λων... ..-ὐὐὦὰώὸ δε κτωρ.. «ϑαεναν- τὼ δα μϑρὶ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

ν᾿ ᾽ Ξ: ᾿ ᾽ τι ᾽ 3 Ἁ » 

ἀλλ, ὦ ταλαίπωρ᾽. ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 
ἤ }} -» Ν ἤ 3 ῇ 

ξήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάς. 

ἀρχαῖ᾽ ἴσως δοι φαίνομαι λέγειν τάδε" 
τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγόρου 

γλώσσης, Προμηϑεῦ, τἀπίχειρα γίγνεται. 

σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴκεις κακοῖς. 

πρὺς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλεις. 
οὔχουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ 

πρὸς κέντρα κῶλον ἐχτενεῖς. δρῶν ὅτι 
᾿ ΄ 3 ᾽ ιν ἤ -Ὁ τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ. 

καὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι καὶ πειράσομαι. 
ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων" 

σὺ δ᾽ ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβροστόμει. 
“., : ᾽ » « ι ΄ ΟΥ̓ ἢ οὐκ οἶσϑ'. ἀκριβῶς ὧν περισσόφρων. ὅτι 

817. ἀρχαῖα: γο]. Ατἰϑὺ. ὟΥο. 
984 ἀρχαϊά γε καὶ Ζιπολιώδη καὶ 
τεττίγων ἀνάμεστα, Οἷο. οΥ. ῬΕΠΙΡΡ. 
10, ῶὅ πορ]ορσίπηβ ᾿ἰδίϑι οὖ ὨΪΠ18 
δηξϊαυὰ οὖ βίυϊΐα ἀποϊμηαϑ. --- τάδε 
Ὀοχιθῦ βιοὸβΒ αὖ ἄθηῃ ζοϊσοπάθῃ 
ΞΡ ἃ. μέντοι σοῦ ἄἀθῃ ϑ΄πη: 
οἶδα Βϑ 1ὑϑὺ ν᾽ ]]ο᾽ομῦ ἔο]σοπθ ΠΤ 6 ἢ γ6 
[ἅν αδἰύνιθυιβοῃ, ψΔῺΥ Ὀ]οΙὺ 5816 
ΔΌΘΥ ἀοοΠ“. 

819. τἀπίχειρα: ΘΙ θη 10} Ἢδμπά- 
σ6 14 (τὰ ὑπὲρ τὸν μισϑὸν διδό- 
μενα τοῖς χειροτέχναις ἨρφΒΥΟἢ.), 
ἀδηῃ ΣΜμοβπ᾽ (ΡΙδὐ. Εθρ. Ρ. 608 Ὁ 
τὰ μέγιστα ἐπίχειρα ἀρετῆς καὶ 
προκείμενα ἀϑλα), νρ]. ϑόρῃ. Απύ. 
820 οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσα. 
Ζὰ ἄορ (ἀράδηκοη Ὀοπιουκὶ ἄθὺ 
ΞΟΠΟ]. γνωμικῶς δέ φησι, νρὶ. 829, 
Ριμᾶ, ΟἹ. 1 86 ἀκέρδεια λέλογχεν 
ϑαμινὰ κακαγόρους, ΕῸν. ΒᾶΚοΙ. 
886 ἀχαλίνων στομάτων ἀνόμου τ᾽ 
ἀφροσῦνας τὸ τέλος δυστυχία, ἔγρι. 
ὅ εἶ μὴ καϑέξεις γλῶσσαν, ἔσται 
σοι κακᾶ. 

820. ταπεινὸς εἶ: Ζὰ 42. -- εἴ- 
κεις κακοῖς: νυ]. 179, ΒΟΡΆΒ. Δπί. 
471 δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ 
πατρὸς τῆς παιδός" εἴκειν δ᾽ οὐκ 
ἐπίσταται κακοῖς. 

821. δέ Καῆῃ δὴ υἱουΐοσ 83:6}]6 
Βύθῃθῃ, θη αἷθ γουϑαβροῃθηᾶάθη 
ΥΥ ὅτέου ὄϊπθη Βορι ὈϊΠ θη ΟὐθΥ 
ἴῃ δηρβύθηη ζΖιβαιητη θη δ ηρ βέθ 6 ἢ 

(γὶθ6 ΒΙΟΥ ἃ. 381 Νοιηθῃ τη Ργᾶ- 
Ῥοβίψοη ὑπὰ ΑΥΚ6}). Ζυπιὶ (6- 
ἀδοκοη νρ]. Ῥθιβ. ὅ81 μὴ καί τι 
πρὸς κακοῖσι προσϑῆται κακόν, 
ϑοΡΒ. ΡΒΙ]. 120ὅ μῶν τί μοι νέα 
πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμποντες 
κακά. Ὁ. Τ. 6671 εἰ κακοῖς κακὰ 
προσάψει τοῖς πάλαι τὰ πρόσφατα. 

828. πρὸς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς 
δύ πιβούζαμηρ' 468 βρυϊο νυ ΠΟ θη 
πρὸς κέντρα λακχτίζειν, πἰάθγ ἄθῃ 
ίδοῃθ] Ιϑοκθϑῃ (πἸ οὖ σὰ γουγθ ο86]} 
τηϊύ ᾿Ἰθοκϑη Ἰδ ΌΘΓΘ, γ]6 68 Ρ]ἴθη ρ6- 
ἴπϑὴ Βαῦ ἴῃ οἰθοκὶ ἀθη ϑέβομοὶ τὑη- 
γΘΥΠΟΒ] ΘΠ“) (κέντρον, βυϊτηα 8, ἀΘΥ 
Τυϑὶ Ὀβύβ 6] ΓΓ Ζαρν 68), νρὶ. Ἀρ. 
1024 πρὸς κέντρα μὴ λάκτιξε, μὴ 
πταίσας μογῇς, Ρὶπά. ῬγίΒ. Π 118 
ποτὶ κέντρον δέ τοι λακχτιζέμεν 
τελέϑει ὀλισϑηρὸς οἶμος, Εν. ΒΑΚΟΒ. 
196 ϑύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ 
ϑυμούμενος πρὸς κέντρα λακτίξοιμι 
ϑνητὸς ὧν ϑεῷ, ἴτ. 164 πρὸς κέν- 
τρα μὴ λάκτιξε τοῖς κοατοῦσί σου. 

894, ΥΜ}. 86, 160, 186. 
820. πειράσομαι ἐὰν δύνωμαι: 

γρ]. 1]. 18, 60 πειρήσεται, αἴκε 
ϑέῃσιν, Ρἰαἱ. αθ68. 038 ΕΒ πειρώ- 
μενος, ἂν ἄρα δύνωμαι δηλοῦν. 

827. λαβροστόμει: γα. βορρᾶ. ΑἹ. 
1147 τὸ σὸν λάβρον στόμα, Ἐοῃ!. 
Π. 28, 414 λαβρεύεαι. 

898. ὕτνον αἀ16 δπῆρσο Ξ'γῃ 26 8185 
γοη ἢ οὐ νρὶ. Κιῦρου. ΠῚ 818,6, 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ 

γλώσσῃ ματαίᾳ ξημία προστρίβεται: 

“- ᾿ 6 ; 9 "] Ἁ ᾽ ’ - 

ζηλῶ σ ὁϑούνεκ ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς. 
4 -»ἭὝ , Ἁ , 

τούτων μετασχεῖν καὶ τετολμηκὼς ἐμοί. 

καὶ νῦν ἔασον μηδέ σοι μελησάτω. 

πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν οὐ γὰρ εὐπιϑής. 
ἤ 7 . κ ἤ - 6 - 

πάπταινε ὃ αὐτὸς μή τι πημανϑῆῇς ὁδῷ. 

πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς 

ἢ σαυτόν" ἔργῳ κοὐ λόγῳ τεχμαίρομαι. 

ὁρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσηῃς. 
αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρειὰν ἐμοὶ χῶ γὰρ αὐχῶ τή ρειὰν ἐ 

, , δὴ - Ν 3 ὃ. τὸ , 

δώσειν 44΄. ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων 

Ἁ , ᾽ 3 - ὰ 3 - ἡ- Η͂ 

τὰ μὲν σ΄ ἐπαινῶ κοὐδαμῇ λήξω ποτέ 

προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. ἀτὰρ 
) ΄, “ Ἁ 3 Ἁ 3 Ἧ - 

μηδὲν πόνει" μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 
; " Ά « Ζ᾽ 

ἐμοὶ πονήσεις. εἴ τι καὶ πονεῖν ϑέλοις. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαξε σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων" 

ῷ, -- ἀκριβῶς" ἄκρως Ηθδγοι. ζΖὰ 
ἄθιι ομαγὰ Κύθυ βι :Βομθη Ρ]ΘΟΠΆΒΙητ8 
γ6]. 944, Ῥεγβ. 794 τοὺς ὑπερπόλ- 
λους ἄγαν, Ἑ Υ 89 οἰόϑεν οἷος, 
97 αἰνόϑεν αἰνῶς. - περισσόφρων: 
24ι 808. 

829. προστρίβεται: εοἷπθ ἀθιθθ 
ΒοζΖθιομπαηρ, γρ]. Αὐϊϑίορῃ. ἔα. ὅ 
πληγὰς ἀεὶ προστρίβεται τοῖς οἰκέ- 
ταις. 

380 ΕἾ ξηλῶ σε: “ἀπ Ὀϊδὺ ὈΘπΘΙἀ6η8- 
σού, ἀὰ αἀδνίβδὺ ἔγοῃΒ:. βοὶη". -- 
καὶ (,διοἢ πὰγό) τετολμηκώς: γϑρῖ. 
ζὰ καί 197, 2 τετολμηκώς 381. 
Ῥγοιηθίμουβ βαρὺ: Μὴ Κὅπηίξθ θυ- 
νγαγίθη, ἀδίβ βοῦοι ἀδσ Ὀϊοίβο 66- 
ἄδηκθ, τὴἱἷνγ ἀθῖηθ Το] η6. χα 
φροίσρῃ, αἀἰο ἴθ ὕηρσπδᾶθ σθΌτδοῃί 
86. --- ἔασον: ἴῃ ἀοΥ Βραραΐζαηρσ 
ἔβθίῃ Ἰαβδθη᾽ δύο ϑορῆ. Ὁ. Κι. 898 
ὅταν μάϑης μου, νουϑέτει, τὰ νῦν 
δ᾽ ἔα α. ἴῃ ἀογΥ Ηϑαρηβαχὺ ἔα τοῦτο. 

8338 ἴ, πάντως -- οὐ: νο]. 108, 
Εὐγ. ΗΐρΡΡ. 1062 πάντως οὐ πίϑοιμ᾽ 
ἄν, οπι. 1]. 8, 450. --- Ζυμη 66- 
ἀδηκθη υρὶ. 84. --- ὁδῶ: γε]. 82 
(δδός “σδῃρ᾽). Ζα ἄθπὶ Ὀαξϊν γρ]. 
λόγῳ 1906. --- 16 ΑἸΠ  ργα οη ἀ68 

π᾿ απἰουβύϊὑχὺ ἀθη Νομάγαοκ ΔΟΥ 
Βθάθ. 

386. ὕρο. ἀ88 Αβδυπάθρίοῃ τυρὶ. 
Κυῦρσοι 1Π 8 ὅ9, 1, 1. --- ἔργῳ κού 
λόγω: γα]. 1080. 

337. ὁρμώμενον, μὲ, να]. 1760. 
838. Ὗε!. σὰ 366. ὕνοι αὐχῶ 

ἼΟὮ. ΒΟΒ ΘΙ ΘὮ]Θ τηϊτ᾽ σὰ 088, ΥΩ]. 
Επτ, Μρὰ. ὅ82 γλώσοῃ γὰρ αὐχῶν 
τἄδικ᾽ εὖ περιστελεῖν. 

889. Κρ]. 820. 
840. τὰ μέν: αἀἰθὸ Ηράθ αὐτὰ 

δηάογβ σουθηαοῦ ἃ. βἰαύυ θἰημθβ τὰ 
δέ (δά θγτιθ 118) ἔο]ὶσὲ ἀτάρ. 

842. μάτην οὐδὲν ὠφελῶν: γρ]. 
Ομο. 881 καϑεύδουσιν μάτην ἄ- 
κραντὰ βάξω. -- ὠφελεῖν ἔπάρί 
Β10 ἢ}; πἰομῦ ὈΙοἵβ Ὀ6Ὶ ἀθῃ ἀγϑιδυϊβο 6 
διομίοσῃ (να]. Κυᾶρου ΠΠ ὶ 40, 8, 3) 
δδυδο τοῦ ἄθα Παύϊν γϑυθαπάθῃ, 
βοηάθσῃ δ ἢ ἴῃ ἀοΥ Ργοβᾶ, 8ὸ Ηθτοά. 
1Δ 108 προσωφελέειν ἐθέλοντες τοῖς 
Ἕλλησι. 

848. καὶ -- ϑέλοις ἀτἄοκῦ οἴπθη 
Ιϑῖβθὴ ὥνθιΐοὶ ἃ08, πψοίοθθη Ρ͵ο- 
τηθί θαβ τη σονίδβοι (ἰθεϊησ- 
βοᾷ ζαηρ ἀθβ ΟΚθδηοΒ. Ὠϊηζαβούχῃ. 

844. σαυτὸν ἐκποδὼν ἔχων: “πὰ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ . ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

3 Ἁ ᾿ 9 3 « .- 9 κ᾿ 

ἐγὼ γὰρ οὐκ εἰ δυστυχῶ. τοῦδ΄ εἵνεκα 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μὲ χαὶ κασιγνήτου τύχαι 

τείρουσ᾽ Ἄτλαντος. ὃς πρὸς ἑσπέρους τόπους 
ΟΥ̓ ’ 3 9 “-“ » ᾿ 

ἑστηχὲ κίον οὐρανοῦ τε καὶ χϑονὸς 

Βα] ἀἱοῖ ἄδγοι ἔργ, ἰδἰβ ἀϊθ Ηαμὰ 
ἅτ|8 ἄθτὴ ϑΡ16]6᾽, νρ]. Χϑῃ. Κγυ. 6,1, 
871 οἵ δὲ φίλοι προσιόντες δυμβου- 
λεύουσιν ἐκποδὼν ἔχειν ἐμαυτόν. 

845, εἵνεκα: αἷ6. δρίβοῃθ ΕὈΥΠῚ 
ἔν ἕνεκα, ψϑῖομθ ἀϊθ ΤΎΔΡΊΚΘΟΥ ἀθι 
Μοίσγυση ζυ] θὈ6 σθΌγτϑθπομῦ ὨΒΌΘΗ, 
16 ξεῖνος [γ ξένος, κεινός [γ 
κενός, κεῖνος [ἅν ἐκεῖνος, εἴλίσσειν 
(18ὅ, 1086) ἐᾶν ἑλέσσειν, μοῦνος [τ 
μόνος. 

846. πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν: 
ῬΘ 8. τοῦ ἀνθρώπεια δ᾽ ἄν τοι 
πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. --- ὈΘΥ 
β0801. Ὀεοιμουκῦ: Προμηϑικῶς" οὐ 
γὰρ κατὰ τὸν ἀνϑρώπινον λογισμὸν 
πολλοὺς αὑτῷ συνατυχεῖν βούλεται 
ὁ Προμηϑεύς (υρ]. ἀδ8 ὥϑρυιομπουῦ: 
ΒΟΪΆΤΙΘΗ ΙηϊΒΟΥΪ8Β βΒ0Ο0Ϊ08 ὨΔΌΌΪΒΒΘ 
ΤῊ] ΟΥΤη). ὈΊΘΒοσ αθάδηκο ἀϊθηΐ 
ἀὐτσθηβ ἄθὰ οἴου 418 Με], 
πὶ Οοὗνγᾶϑ, ψὰ8 ποῦ οἱσϑη ἢ 
ΖΌΓ ὥὅϑοῃ σϑηδιῖ, ΠΟΥΘΙ Ζ ὈΤῚ σΘΏ, 
Ῥθηη ἀΐϊθ στ ἅΠησπρ ἀ68 Αἰα5 ἰδὲ 
σ᾽] οἰ μ8}15 πὸ ἰὐθευϊοι θα χὰ 
ΒΟ] ἀρυυσηρ ἀθβ ΤΎρΡΒΟΙ, “Δυτοῖ 
ΘΟ ἢὴ6 βἰο αρὺ τος ὄεϊοροη- 
Ποῖῦ γρυβομαῦθ, γομ ἄθτα ζουβιὄγθη- 
ἄρῃ Αὐβουθοη. ἀθ8 ἐπα (36θ7 --- 69) 
Ζὰ γϑάρῃ. 

847. οὐ δητ᾽, ἐπεί: γΕ. ΒΟΡΒ. 
0. Κ. 481 εἴποις ἂν ὡς ϑέλοντι 
τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε πόλις τὸ δῶρον εἶ- 
κότως κατήνεσεν. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι 
τὴν μὲν αὐτίχ᾽ ἡμέραν͵ -- οὐδεὶς 
ἔρωτος τοῦδ ἐφαίνετ᾽ ὠφελῶν, 
Εν. Ηθγακ]). δο0ὅ αὐτοὶ δὲ προστι- 
ϑέντες ἄλλοισιν πόνους παρόν σφὲ 
σῶσαι φευξόμεσϑα μὴ ϑανεῖν; οὐ 
δῆτ᾽, ἐπεί τοι καὶ γέλωτος ἄξια 
Ἀκτξ,, ΑΙΚ. δδδὅ. -- 6. αδθάδηξκο, 
ἀαγοι θ᾽ θη ἀϊ6 Το] σθηᾶθ ϑ 1] ἀ6- 
γὰρ τηοὐϊγίογῦ πῖγὰ, δῦ: ἼἿἼΟὨ ψ1}} 
ἰοῦ ΠΟΟῊ δημάθυθ τϊῦ τἷγ ἰπ8 ὕὉπ- 
σιῦοκ φίθμθη; ἀδ8 Πρ) οι πηθῖηθ8 
Βτυάετβ ΑἸΪδΒ ἃ. ἀθ5 ΤΎΡΒΟΩ ἰβὺ 
[ν το Βομοι ΒΟΒΙΘΥΖ ἢ ρθ- 
πὴρ. --- ΝΘ Ηρβ. ΤΏΘοσ. ὅθ09 ἢ, 
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ἰδὺ Αὐ]ὰ8 ψὶθ Ῥχγοιηθίμθυβ ϑὅομη ἀ68 
Ιαροῦοβ τι. θυ ΚΊγιηθηθ. --- Ζὰ ἄρχῃ 
Ῥοϊβθηάθαη γΕ]. οθά. 611 Ἄτλας δ᾽ 
οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ᾽ 
ἀνάγκης, πείρασιν ἐν γαίης, πρό- 
παρ Ἑσπερίδων. λιγυφώνων ἑστηώς, 
κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτοισι χέρεσσιν" 
ταύτην γάρ οἵ μοῖραν ἐδάσσατο 
μητίετα Ζεύς. ᾿ 

848. πρὸς ἑσπέρους τόπους: ΘΟΝ 
Αὐοπμα μϊη᾽, θθρβθῃ Αὐθομά᾽. Υε]. 
ἵν, 404 Αἴγινα δ᾽ αὕτη πρὸς νότου 
κεῖται πνοάς, θα. 18, 340 ἠμὲν 
ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε 
ἠδ᾽ ὕσσοι μετόπισϑε ποτὶ ξόφον 
ἠερόεντα. 

849. ὙῚ6 Ὁδὶ ΡιΙπᾶ. Ργί. 1 8ὅ 
ἄθν Αἴηα 815 κίων οὐρανία Ὁ6- 
φρο ποὺ πὶγὰ, 80 μριίβῦ 68 σότὰ 
Αὐϊὰ8 Βεὶ Ηοτοά. 1Υ͂ 184 ἔστι δὲ 
στεινὸν καὶ κυκλοτερὲς πάντῃ, ὑψη- 
λὸν δὲ οὕτω δή τι λέγεται ὡς τὰς 
κορυφὰς αὐτοῦ οὐκ οἷά τε εἶναι 
ἰδέσϑαι τοῦτον κίονα τοῦ 
οὐρανοῦ λέγουσι οἵ ἐπιχώριοι εἶναι. 
ΟΣ Ποῖ ἴῃ ἀϊθ οἰ κα ἰπρίη- 
ταροηὰθ Βοερ ουβοβίθῃ ἄθσ Ρἢδη- 
ἴδ816. 8418 ϑἷηθ ϑ'ϑι!θ, σϑῖομθ ἀδ8 
Ηϊττηθ ρον! 6 ἰτᾶρσὺ (νρὶ. γοτρ. 
Αρῃ. ΙΥ̓͂ 247). Ὀίοβου “Ττάρον᾽ 
(ἄτλας) ψυτάθ ἴῃ ἀδγ ϑδρθ χὰ θἰπθιη 
Τιύϊδηθη, ἄθι ζὰν ϑίγαΐθ ἀϊθ [αβὺ 
68 Ηϊπητη618 δαΐ ἄρῃ Νδοκοη 56- 
Ιοσὺ ἰϑῦ (Η68. ἃ. ἃ. νοτϑιβ ἃ. ὅ..). 
Ὀμαροκθηγὺ πογάθῃ σον! σο ὟΥ6- 
865 πϊῦ ΒοΥσΚΌΡΡΟΩ υϑυρ] ἤθη. 
50 διοιίδὺ 68 Οα, Χ 118 νοῦ ἀδγ 
Καπιρίπ ἀον Γι ἀβίγυροόπθη: τὴν δὲ 
γυναῖκα εὗρον ὅσην τ᾽ ὄρεος κο- 
ρυφήν, ἃ. ῬοΟΙΥΡΒθι σ᾽] θοῦ 80 ἢ 
θὰ. ΙΧ 191 ῥέῳ ὁλήεντι ὑψηλῶν 
ὀρέων. --- ΒεΕὶ Ἠοπιοι ἡθάοομ. θὰ. 
1, ὅϑ ἔχει (4τλας) δέ τὲ κίονας 
αὐτὸς μακράς, αἱ γαῖάν τε καὶ 
οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν Ἰϊορσὺ ποοῖ 
αἴθ υὐβρυπρ!ομθ Υ᾽ ογβύθ! ὰηρ᾽ γῸη 
θη ὑγταρομάθη ϑαϊ]θη ζυρταπαθ 
πα ἀοὺ Ῥϑυβόμ] 6 Αἰ]δ5 1δῦ ποοἢ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ὥμοις ἐρείδων, ἄχϑος οὐκ εὐάγκαλον. 

τὸν γηγενῆ τε Κιλικέων οἰκήτορα 
» ᾽ λ. Ἂ»; “ ’ 

ἄντρων ἰδὼν ὥκτειρα, δάιον τέρας 

ἑκατογκάρανον πρὺς βέαν χειρούμενον. 

Τυφῶνα ϑοῦρον. πᾶσι δ᾽ ἀντέστη ϑεοῖς. 

ἰοῦ σᾶηζ δὴ αἷθ ὅϑ.6110 ἀθὺ ὅδα- 
θη σοίγθίθῃ. Αὐϊὰβ δαὺ 89] υϑὺ ἀ16 
βοὴ ϑ'ϑαϊοη, σπϑῖοθθ Ηϊμ6] ἃ. 
Εγαὰθ Ὀοριάθυβοὶΐβ μαϊίθη, ἃ. ἢ. δὲ 1ϑὺ 
ΒΘΙΌΘΥ αἴθ ὅδαϊθ, ΘΟΕ Θ ΗἨ!πτη6] 
α. Ετὰθ δυβοϊπδηδουβα}]. βου ]οβ 
Βαῦ 5100} δὴ ἨοΟΙΊΘΥ ΔΗρΡΘΒΟΠ ΟΒΒΘΩ:; 
οΥ Κοπηΐθ ἴῃ Ηὔοκβιοῃῦ δαΐ αἱ 8}}- 
σου θη Ὀοκαηηΐθ Ηομιθυῖβ0}}6 δ 6116 
Κατ κίονα οὐρανοῦ τε καὶ χϑονός 

Βδρ6η, ᾿πάθτῃ ΘΓ 8ῃ ἀθῃ Ζπθοῖκ ἀθὺ 
βᾶμ]θ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς 
ἔχειν ἀδομίθ, νγῶϑ ζιαιῃ θἴπθη 61] 
πἴομα ἀπχαξιθθαν ἀυγοι ἀἱθ ϑδα]θ, 
Βοηάθσῃη ἀυγορβΒ ἄἀθῃ δῖ αἀἷθ Εγὰθ 
σοβίθιητηΐθη Εὰἰ5 ἀ68 Αὐ]ὰ5 οὐ} 
πὶγα. 

881. τὸν γηγενῆ: Η63. ΤΗρορ. 
820 αὐτὰρ ἐπεὶ Τιτῆνας ἀπ᾽ οὖὐρα- 
ψοῦ ἐξέλασε Ζεύς, ὁπλότατον τέκε 
παῖδα Τυφωέα Ταῖα πελώρη, τσ 
ἐκ δέ οἵ ὦμων ἣν ἑκατὸν κεφαλαὶ 
ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος. ΤΥΡΒΟΘῈΒ 
δῦ οἷῃθ Ῥϑυβοῃϊῆκαύίοη 416. ) ἀπβὺθ 
πὰ σαβαγίσοη Ὠάμηρίο τὰ [ΠΉΘΤῚ 
ἄρον Εγάθ, σϑοθθ ἘτγαΌΘΌΘη ἃ. νὰ]- 
Καῃίβομθ Αὐβογομθ Ὀθσκθα. Βοὶ 
ἀἰθβοὺ οι] ἀθγαησ ἀ68 ΤΎΡΟΣ (οἄ. 
ΤΎΡΒΟΒ8) πότ τϑῃ τ ἢν ἀρη ὨΙΟἢ- 
ἴδῃ δἷβ. ἄθῃ Ῥεοιηθίμβουβ, ΠῚ16 50 }1]}- 
ἀουαησ βοὶ υϑὺ ἰϑὺῦ ἄἀθὺ Ὀδοὶ ΡΙΠὰδΥ 
Ῥγίμ. Ἵ 1ὅ βρὴὲγ ἀβηιοι: ὅς τ᾽ ἐν 
αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, ϑεῶν πολέ- 
μος Τυφὼς ξκατοντακάρανος" τόν 

ποτε Κιλίκιον ϑρέψεν πολυώνυμον 
ἄντρον" νῦν γε μὰν ταί ϑ᾽ ὑπὲρ 
Κύμας ἁλιερκέες ὄχϑαι Σικελία τ΄ 

αὐτοῦ πιέξει στέρνα λαχνάεντα" 
κίων δ᾽ οὐρανέα συνέχει, νιφόεσσ᾽ 
Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιϑήνα 
(οηθ Ρορὔϊβοϊιθ. ΒΘΖΘΙ Ομ μὰ Πρ’ ἀθ8 
ΟἸοἴβομουβ!)᾽ τὰς ἐρεύγονται μὲν 
ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν 
παγαί" ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν μὲν 
προχέοντι ῥόον καπνοῦ αἴϑων᾽" ἀλλ᾽ 
ἐν ὄρφναισιν πέτρας φοίένισσα κυ- 
λινδομένα φλὸξ ἐς βαϑεῖαν φέρει 
πόντου πλάκα σὺν πατάγῳ. κεῖνο 

δ᾽ Ὡἀφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν 
δεινοτάτους ἀναπέμπει. ὮὌϊθ86 Β6- 
ΒΟΒγθ  Ὀθ Ωρ δῦ ΜΟὨ] Οὐ ρΊηδ)] ἃ, ἄθμ) 
ΘΙ σθηθ ἢ ΑΠΌΪΟΚ ἀ68 ΠΙΟΒέθιβ οπΐ- 
ΠΟΙ ΏΘΏ, ἀ16 Παγβυθ! ] ηρ᾽ 465 Α3οῃγ- 
108 ΝΑΟΒΔ Βα Πη, ἀθ8 Ρηάδαν. 8. 
οὈθη ὃ, 34. -- Κιλικέων ἄ ἄντρων οἰκή- 
τορα: οἰκήσαντα "μὲν ἐν Κιλικίᾳ, 
κπκολασϑέντα δὲ ἐν Σικελίᾳ (νίθ 
Ὀθὶ Ριπᾶδυ)ὴ ϑὅομοὶ. Βοὶ Ηοιοῦ 1]. 
2, 181 γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιξε Διὶ 
ὡς τερπικεραύνῳ χωομένῳ ὅτε τ᾽ 
ἀμφὶ Τυφωέι γαῖαν ἱμάσσῃ εἶν 
Δρίμοις, ὅϑι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι 
εὐνάς δΒαΐ ἀϊθ βαρ ποοῦ οἷπθ δη- 
ἄργθ Θθϑίαὶ: ἀθὺ Ἠοπιθγίβομβθ Αὐ8- 
ἄγὰοκ Τυφωέος εὐνάς ἰϑὺ ὑοὶ 
ΡΙηάδΥ Δ ΒΟ Θ᾽ Ὡ]10 ἢ} πηΐθυ 8101}}- 
Βομθιη ΕἸηῆαἷβ ἴῃ ἀδ8 σης γϑι- 
Βομίθαθμθ τόν ποτε Κιλίκιον ϑρέ- 
ψὲν πολυώνυμον ἄντρον ὥδογρο- 
σδησθη, ψΟαΌγΟΙ ἀΟΥ ὈΓΒΡΥ Πρ, ΟὮ 
δὴ ἄἀθῃ Ὑυϊκαῦθη ἴῃ ΚΙ πδβίθ 
μεοὔοπαθ Νδιηθ ἀθ8 ΤΎΡΟΣ ἔϊν ἀθῃ 
νυ Κα ἴῃ ϑ'᾽΄οἱ θη σθυοπηθη σψαγά. 
Ὀ1686 αθβία!ὑ ἀθὺ βδ 96 μαὺ βοιγυ- 
Ιο8 Ὀση ί. 

8ὅ2. ἰδὼν ὥκτειρα οΥϊπηοτί δὴ Οάἁ. 
11, ὅ82 καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον 
χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἔχοντα. --- δάιον Ὀ6- 
φϑιοδηθὺ ἴῃ ΤΎΡΒΟΙ Π8Ο} πγβρυΐηρ- 
ἸΟΠΘΥ Αὐδὲλθδδθηρ ἀδβ ζουβίγθηθ 
οβθῃ ἀ68 νυ κα βοῦθη ΕἸ Θυθηΐβ, 
γε. ϑΘΡύ. 222 πυρὶ δαΐω. 

858. ωοσωνανὸ 80 δὺ ΤΎΡΒΟΩ 
δ ἴῃ ἀδθὺ ο. δύ, ἀ68 ῬΙΠάΔΥ 
ὈΘΖοι ποὺ; ἡ ΟΙ. ΙΥ͂ 11 ἑἕκατογ- 
κεφάλα Τυφῶνος ὀμβρίμου. ΝἄοΥν 
Κοιμηῦ Οἀοὺ Ὀχϑρυηρ! ἤθη Βοάρα- 
ἰὰηρ χροὶ πάθι ΕἸδιητηθη ἀἷθ Β6- 
οὶ σὰ σ Ὀοὶ Ηρβιοα 896 ἑκατὸν 
κεφαλαὶ ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος, 
γλώσσῃσι δνοφερῆσι λελιχμότες. 

3δ4, πᾶσι δέ: ἀθὺ ὕδθδογρδηρ 
ἴῃ. ἀἱθ ΒΟΒΙ ἀΘΓΌΙ σ᾽ τὶ δορί. ὅ08 
ἕκτον λέγοιμ᾽ ἂν ̓ ἄνδρα σωφρονέ- 
στατον ἀλκήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν 
᾿Δμφιάρεω βίαν" Ὁμολωΐσιν δὲ πρὸς 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι συρίξων φόβον" 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας, 

ὡς τὴν Διὸς τυραννίδ᾽ ἐχπέρσων βία" 

ἀλλ᾽ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος. 

καταιβάτης κεραυνὸς ἐκπνέων φλόγα, 
ει ;] ᾿ Σα ’ - -ο ἰν Υ̓ 

ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν υὑψηγόρων 

κομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 

ἐφεψαλώϑη κἀξεβροντήϑη σϑένος. 
καὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας 
κεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσίου 

ἰπούμενος ῥίζαισιν Αἰτναίαις ὕπο. 

κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄκραις ἥμενος μυδροκτυπεῖ 

πύλαις --- κακοῖσι βάξει κτέ. ΥὙρ]. 
5660. 

8δδ. συρίζων φόβον (τπιοίοηγ- 
τη 180): να]. Βορύ. 886 ὑπ᾽ ἀσπίδος 
δὲ τῷ χαλκήλατοι κλάξζουσι κώδω- 
νὲς φόβον. 

4ἀῦθ. ἤστραπτε σέλας “ΜΘ γΟΥΠΘΥ 
συρίξων φόβον, ἃ18 ἄθιι (ΘὈγΟἢ 
ἀθ8 Αοο, 468 ἸΠΏΘΥΘΗ ΟΡ] Κβ δὺ- 
φυ]οΐθη, --- γοργωπὸν σέλας: νοὶ. 
φλογωπὸν πῦρ 3ῦ8, πυρωπὸν κεραυ- 
νόν 067. Ηδυῆρ εἰμὰ ἀἷθ τηϊῦ -ωπός 
φαδαιητηθηροβοίζίθη Αἀ]οκῦνα Ὀδὶ 
ΕΥΙρΡΙ 68. 

851 ἢ. ὈΙΘθοσ ἴϑυβ δυϊηηθσῦ ὑ1}8 
ΜΙΘΟΘΥ ἀδήαη, ἀδίβ Ῥχοιηθίμθαβ 
Βρυϊοῦ; ἀθὴπ ΜΜΙ6 ΟΙΘΒΟΥ α16 γΟ ΒΘ ἢ 
Κυναϊαηβίσθησαηρθη ἀογ Τιζδηθη 
(πρὸς βίαν τε δεσπόσειν 208) 815 
οἰὐ]θ8 Βορίηηθη Καηηΐθ ἃ. νϑυδομίθίθ, 
50 δὲ Θ΄ δῃοἢ ἔϊν ἀδ8 ΤΟΌΘΩ 68 
ΤΎΡΒΟΣ ΠΥ τητ]οιαϊσο ᾿χσοηΐθ. ἴηὴ 
ἀἰθβθι ϑπηθ βαρὺ οὺ ἀδ8 ἔοϊσϑηᾶὰθ 
ἀλλ᾽ ΄ ἦλθεν κτλ. αὶ. θυ σΘη8 
Ηρ5. Τμοορ. 881: 

καί κεν ὅγε (ΤΥρβοι) ϑνητοῖσι 
καὶ ἀϑανάτοισιν ἄναξεν, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀν- 
δρῶν τε ϑεῶν τε. 

ἦλϑεν: Υρ]. 001, ϑορύ. 444 αὐτῷ. 
τὸν πυρφόρον ἥξειν κεραυνόν. -- 
ἄγρυπνον γοὺη ἀθδὲ Ῥρύϑοῃ δαῇ ἀϊθ 
βδοῃθ ἄδουίγαρθη: νυϑῖ. Ὧὰὸ 116, 
ΟἸρϑδηΐῃ. ἢ. ἴῃ ἴον. 10 πυρόεντα ἀεὶ 
ξώοντα κεραυνόν. Ὦ. ἢ. Ζοὺβ 1168 
ΒΙ0 8 πἰοδῦ ἀὐθθυσδβομθη (ὀξὺ νόησε 
Ἠρϑβϊοά). 

Ἀβσηυσοβ, Ῥγοσαθίμοαβ, 8. Απῇ. 

869. καταιβάτης: γ9]. Αὐϊδύ. Ετῖο. 
423 Διὸς καταιβάτου (ἀογ ἴῃ Ποη- 
ΠΟΥ ἃ. ΒΙ|12 πἰοθαουΐδγθπάθ Ζθα8β7ἢ), 
Ηοτ. δι. [Π 4, 42 βοΐίγηιβ, υὐ 
1 ρ105 Τιϊθηδ8Β ᾿πωτΩΒΠΘΙΏΠΠῈΘ ᾽ζαν- 
τη Ϊτηϊη6 βιιϑύα]! ουὶῦ οδάποο. --- 
ἐκπνέων φλόγα: να]. 911, Ρἰπά. 
ἔγριη, 111 πῦρ πνέοντος κεραυνοῦ, 
Εν. ϑομυῆ, 640 κεραυνῷ πυρπό- 
λῳ, ϑόρῇ. Ἀπ. 1146 πῦρ πνεόντων 
χοράγ᾽ ἄστρων. 

8600. ἐξέπληξε: τὰ 183. 
801. φρένας ῬῬγαθοογάϊδ᾽: γΕ]. 

881, Ευμῃ. 169 ὑπὸ φρένας, ὑπὸ 
λοβόν, θά. 9, 801 οὐτάμεναι πρὸς 
στῆϑος, ὅϑι φρένες ἧπαρ ἔχουσιν 
. Β0Βο]. Ξὸ 11, 2. 19 φρένας ὃ 
ποιητὴς καὶ πάντες οἷ παλαιοὶ ἐκά- 
λουν τὸ διάφραγμα, Αγϊβίοὺ. ΤΊΘυ- 
Θ680}. 1 1 τὸ διάξωμα ὃ καλοῦν- 
ται φρένες. ΤΎΡΒΟΙ σψυτὰθ ἴῃ ἄθῃ 
διύς ἀθ5 μέγα φρονεῖν σοίτγοϊοῃ. 

862. ἐξεβροντήϑη σϑένος: Κυᾶ- 
56. 1 8 δ2, 4, 2. 

863. παράορον η80 ΝΥ 18 
πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος 
ἔνϑα καὶ ἔνϑα, “ποὶϊθμϊη δυβρθ- 
βίγϑοκί᾽. 

804. στενωποῦ ἀυτο! ἄθῃ ἔο!ρ. 
οΥβ σΘΠΘΌΘΥΙ Ὀθϑεϊχημί, νοὶ. 729. 

860. ἐπούμενος: γρῖ. ῥίμα. ΟΙ, 
ΙΥ̓ ὃ Αἴτναν --- ἵπον ἀνεμόεσσαν 
ἑκατογχεφάλα Τυφῶνος, ἔγρτη. 94 
κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφία- 
λος ἀμφέίκειται. 

8660. κορυφαῖς δέ: ἀδ5 ἄρῃ (6- 
ἀδῆκθη πο πἰοτροοσάμποίθ σπσὰ 

ὅ 

“ἊΣ 

ἧ παδιοος δι ον, μὲ (τ... 
ἜΨΨΨΙ Ἡν 

τα π κε πεσσοα 

ΡΟ ΣΡ ἀν ς δνιτι Σ 

Ψ, δ ν. χά ο 



-- --- 

Ἔσταν τὰ τἰΣίττε πε πσ' σγάσεταστε στοῦ ποτα: τινος, 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

Ἥφαιστος. ἔνϑεν ἐκραγήσονταί ποτε 
) , ΗΝ ἔ "" Ἢ , Ὄ ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις 

τῆς καλλικάρπου Σικελίας λευροὺς γύας. 

ϑερμοῖς ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ἕάλης. 
ὶ υ 

τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναξέσει χόλον 

καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμένος. 
ἃ ν}) 9 »ὕ 9 3 

σὺ δ᾽ οὐκ ἄπειρος. οὐδ ἐμοῦ διδασκάλου 
΄ ᾿ »νὝν ὦ Ν᾿ ᾿ 

χρήξεις. σεαυτὸν σῶξ ὕπως ἐπίστασαι" 

ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην. 

ἔστ᾽ ἂν Ζ΄ιὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. 

“Κα. οὔχουν. Προμηϑεῦ. τοῦτο γιγνώσκεις. ὅτι 

ἀοὺ ϑ'ο δι] ἀθυτπρ ΖΦ ]16 06 418 σ᾽ ΘΙ οἢ- 
σοογαάπροίου ἀθάδηϊκθ ὈΘμδηαθ]ῦ. κο- 
ρυφαῖς 'ἴχὶ Οἰορθοηβαΐζ ζὰ ῥέζαι- 
σιν. --- μυδροκτυπεῖ: ΥΕ]. ΤυΚ. ΠΙ 
88 νομέξουσι δὲ οἵ ἐκείνῃ ἄνϑρω- 
ποι ἐν τῇ Ἱερᾷ (θ᾽ ἀοΥ ΠΡΔΥΊΒΟΒ ἢ 
[Ὡ86]}) ὡς ὁ Ἥφαιστος χαλκεύει, 
ὅτι τὴν νύκτα φαίνεται πῦρ ἀναδι- 
δοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν. 
860 --1ῶ σθηδγοη πιομῦ σὰν ὥδοῃθ:; 
ΔΌΘΥ δῖ αἴθβθθ σνδίϊοϊ τη ροβὲ 
οδυθηΐαπῃ ᾿ἰϑὺ ἀὶθ σϑηζθ ϑ'οθ:] ἀοσυηρσ 
γο Αὐϊα5 ἃ. ΤΎΡΟΣ ΔΌσΘΒΘΠΘΩ. 

8607. ἐκραγήσονταί ποτε: ἀἷθ Ζυ- 
ΒΟΏΔΌΘΥ τι ίβίθη δὴ θη ΑὐΒΌΣΠΟς 
σοῃ Ὁ]. 75, 2 (419,8 ν. ΟἾγ.) ουΐη- 
ποτὺ ογάθῃ, 8. ΟΌΘη ὃ. 34. οι θἴ θη 
ΟἹ. 88, 2 (426 γ. ΟἾγ.) οτοϊσίθη 
ΑὐβΌσοΒ Ὀθυιοθύοῦ ΤΒῸΚ. ΠῚ 116 
γῆν τινα ἔφϑειρε (ὁ ῥύαξ τοῦ πυρός) 
τῶν Καταναίων, οὲ ἐπὶ τῇ Αἴτνῃ τῷ 
ὄρει οἰκοῦσιν, ὅπερ μέγιστόν ἐστιν 
ὄρος ἐν τῇ Σικελίᾳ. 1)6Υ πϑομϑβίθ 
ουοισία ἱπὶ 7. 8390.0 πο Πϊοά. 
14, ὅ9. 

868. δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις: 
Ὑ16 οἷῃ σοί βῖσοθ σι ϊὰθ8 ΤΊΘΥ, 
νρ]. ΟΒο. 820 πυρὸς μαλερὰ γνάϑος, 
ῬΒΓΥΠΙΘΒΟΒ ἔτ, ὅ Ῥ. 121 Ν, πεδία 
δὲ πάντα καὶ παράχτιον πλάκα 
ὠκεῖα μάργοις φλὸξ ἐδαίνυτο γνά- 
ϑοις, Ἐὰν. Μοά. 1187 παμφάγου 
πυρός, Ἠοτοά. ΠῚ 160 Αἰγυπτίοισι 
νενόμισται τὸ πῦρ ,ϑηρίέον εἶναι 
ἔμψυχον, πάντα δὲ αὐτὸ κατεσϑίειν 
τάπερ ἂν λάβῃ. 

8091. γεὶ. Επτ. Ηργο. 464 τῆς 
καλλικάρπου Πελασγίας. --- ἀπλάτου 

106 ἰῇ ἀδὺ χὰ 801 δηρθ ῬΒγίθη 
6160 ἀθ58 Ρίηάδν ἀπλάτου πυρός, 
ἔγρτα. 94 ἀλλ᾽ οἷος “ἄπλατον κεράϊξε 
ϑεῶν Τυφῶν᾽ ἑκατοντακάρανον 
ἀνάγκᾳ Ζεὺς πατὴρ εἶν “Αρέμοις 
ποτέ, ἔπτη. ὅ8 ἀπλάτοισι φυσιάμασιν. 
- βέλεσι νου ἄθη ᾿αγδδομθῃ, ἀϊθ 
ψ16 Ρθ116 ΒΟΥ ουβο ὨἸΘβθῃ. 

8181. Ἀίοβοῦ ἀφάδηκθο ἀϊθηΐ 
ἄαζα, ΜΊΘΟΘΥ χὰ ϑὅδομθ θθθυζΖα]θὶ- 
ἔθη ἀγΟΣ αἱθ ΕΥΪΠΒΘΥ Πρ’ δ ἄἀρθῃ 
κεραυνὸς Ζηνός. --- σὺ δέ: ἀδτηϊ 
σομὺ Ρτοιηθύμουβ δῦ ἄθη ἀθάδηκθη 
γὺὴ 844 πυγίοκ: ἀοὺ Οδάδηκρη- 
ΦυΒΔΙΩΤΩ ΘΠ σ᾽ ἰδ ἄθγ86106, Ὑ16 
ὙΓΘΏῺ 68 Ηἰθίβο: σὺ δέ, οὐ γὰρ ἄπει- 
ρος εἶ οὐδ᾽ . χρήξεις (υ51]. 72 α. 
χὰ ΕἼΤ. ἴρΡ. Τ' 604 ἢ), σεαυτὸν σῷξε, 
ὅπως ἐπίστασαι. Το γοτίο οὐδ᾽ 
ἐμοῦ διδασκάλου χρήξεις ΕΥ̓ ΠΉΘΙΗ 
8η αἷθΘ ᾽Υἥῆ,οτίοΘ ἀθβθ Οκϑδᾶηοβ 822 
ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ. 

810. ἔστε ἢπάᾶοὺ 5'ο}βΒς Ὀοὶ ἄβομγ- 
Ιοϑ ὅπιδὶ ἴθ πηβούὰ ϑέὔοκο (467, 
θὅ0, 697, 792) τ΄. 1γτη8] ἴῃ ἄθῃ Εἰ. 
ὅλο... θρρς ὅλῳ γ9}]. χὰ 27. 

811---380: νρῖ]. Οἷο. Τυβο. ΠΙ 8 16 
αὖ Ῥτοτηθίμθαβ 1116 ΑΘβοῦυ, οαἱ 
οατὰ αἸούατῃ οββϑὺ 

αἴααϊ, Ῥτγοιηθίμθα, 6 μοο ἔθηθῦθ 
ΘΧΙΒύσ]ηΟ, 

τη ἀουΐ ΡΟΒ86 ταύ οηθι ἱγϑοαηαΐδο, 
γοβρομαϊ 

Βα 1ἀθ πὶ ἋὉἹ ἰθαηρθδύϊγαμιν ἢ16- 
αἸοϊηδτη ΔαΙΟΥΘΙΒ 

ὭΟΏ δα σγδυθβΌθηβ σα Ϊηὰ8 11 αὐ 
ΤΏ 8. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΟΩΤΗΣ. 

ψυχῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι; 
»», 3 - ἤ ’ 

ἐάν τις ἕν χκαιρῶ γὲ μαλϑθασδσῃ κξαρ 

καὶ μὴ σφριγῶντα ϑυμὸν ἰσχναίνῃ βία. 

ἐν τῷ προϑυμεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 
ὁρᾶς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασκε με. 

μόχϑον περισσὸν κουφόνουν τ᾽ εὐηϑίαν. 
ἔα μὲ τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν, ἐπεὶ 

κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοχεῖν. 
δ- ἡ Ν , :} , ᾽ 5 , Δ. ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκημ᾽ εἶναι τόδε. 

σαφῶς μ᾽ ἐς οἷκον σὺς λόγος στέλλει πάλιν. 
μὴ γάρ σὲ ϑρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχϑραν βάλῃ. 

ἢ τῷ νέον ϑακοῦντι παγκρατεῖς ἕδρας; 

τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχϑεσϑῇ κέαρ. 
ΦΚ. ἡ σή. Προμηϑεῦ. ξυμφορὰ διδάσκαλος. 

818. Υρ]. Επν. ἔγ. 962 ἄλλ᾽ ἐπ’ 
ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ" λυπου- 
μένῳ μὲν μῦϑος εὐμενὴς φίλων, 
ἄγαν δὲ μωραΐίνοντι νουϑετήματα, 
ΜομδηΔΟΥ ἔν, δδ9 Κ. λύπης ἰατρός 
ἐστιν ἀνϑρώποις λόγος" ψυχῆς γὰρ 
οὗτος μόνος ἔχει ϑελκτήρια᾽ λέγουσι 
δ᾽ αὐτὸν οὗ πάλαι σοφώτατοι ἀστεῖον 
εἶναι φάρμακον. 

819 ἢ Πογ Αὐδβάτθοκ ᾿ἰδῦ νορ ἀθΥ 
ΒοΒδηα]απρ Οἱ ΠΘΥ Οθβοι νγα]δβὺ θηὐ- 
Ἰϑμηΐ. γε]. Αὐβίορ. Βγό. 940 
οἰδοῦσαν (τὴν τέχνην) ὑπὸ κομπα- 
σμάτων... ἴσχνανα τι. ἄθηῃ ΘΘΌγΔΌΟἢ 
γ0η οἴδημα (ἰπχπηοτ). 6Ὶ 8080]. 
[νγῦ ἄθῃ ϑαΐζ ἀθβ Αὐχίββ Ηϊρρο- 
Κναΐθϑβ 8: πέπονα φαρμακεύειν, 
μὴ ὠμά. Υρὶ. Ρ]ΐπ. ορίβὲ. Υ 16 
ογαάστα δάμαρ γυϊπὰβ χτηράδηξίατη 
Δ 8 Τοίουιηϊαάαί. Ζὰ σφριγῶντα 
νΡ]. ΒΘΒγΥΟΒ. σφριγῶν: ἀκμαξων, 
νεάξων, αὔξων. 

381. ὕδθον ἀΐθ ϑεθι]ὰηρ σοὰ δέ 
2 821, 

888. 68 ποϊζθγσθῃ Πθάθῃβ ἄδθι- 
ἀν ἄββιρ δηὐνογίοῦὺ Ρυοσηθέμθυβ ΕΐΘσ 
τι. 880 Κυγζ δηρσθθαπάθῃ, ὈΪΐδ δῦ ἢ 
ΟΚΘᾶμΟΒ ἄγρου ἢ} πὶχὰ ἃ. ἀθΥ Π]δ- 
Ιορ ἴῃ ΒΌΙΟΒοιαγἐμῖθ ἀθουροϑμύ. εὐη- 
ϑίαν: εὐηϑία πρῦθῃ εὐήϑεια πῖθ 
ὠφελία ὩΘΡΘΩ ὠφέλεια. ὕγθεοι ἀϊθ 
Βοαάθαθαηρ 468 Ὑογίθβ τυρῷ ι. Τμυκ. 
ΠῚ 88 οὕτω πᾶσα ἰδέα “κατέστη κα- 
κοτροπίας διὰ τὰς στάσεις τῷ ᾿Ελ- 

ληνικῷ, καὶ τὸ εὔηϑες, οὗ τὸ γεν- 
ναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελα- 
σϑὲν ἠφανίσϑη, ΡΙδῦ. δύαδῦ ΠῚ 400 ΗΕ 
εὐηϑείᾳ, οὐχ ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑπο- 
κοριξόμενοι καλοῦμεν ὡς εὐήϑειαν, 
ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληϑῶς εὖ τε καὶ 
καλῶς τὸ ἦϑος κατεσκευασμένην 
διάνοιαν ἃ. ἀδ8 Ὑ οὐίβρί8ὶ Ὀ6ὶ Π- 
πηοϑίῃ. 18, 228 κακοήϑης δ᾽ ὦν, 
Αἰσχίνη, τοῦτο παντελῶς εὔηϑες 
ὠήϑης κτλ. 

884, τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν: γε]. 
ΞΌΡΗ. ΤΎΔΟΙ. ὕ44 νοσοῦντι κείνῳ 
πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ, Ἐ]. 060 ξῶσαν 
ἀβλαβεὶῖ βίω. 

886. ἐμὸν δοκήσει: 88. πτὰ βίοἢ 
Ζθίρϑῃη, ἀδίβ 10} γηἱὺ ἀἴθβου βου] ἢ 
Ὀθδαξοὺ Ὀΐη, Κὰρ σὰ βθίπ, πϑγθπᾶ 
ἸΘΒ δ]8 ΤΠΟΥ ΘΥΒΟΒΘΙη6, εἰομῦ ἀπῇ. 
-- ἀμπλάκημα ἸΤΟΠΙΒΟΉ, 16 γΟΥΔῸΒ 
νόσῳ. 

881. σὸς λόγος ὈΘεΘμὐ 5Βῖο πἰοδὲ 
ὈΙΟΙΒ δῖ ἀθῃ ἀππθ 108 7 γογδαβ- 
σοδβομάθῃ ὕ 618, βοπάθσζῃ δαΐ ἄθη ΕἸ η- 
ἀγα Κ ἀογ σϑ μη Ζθη Ὀπέθσσθάθηρ. 

888. γὰρ σίοθὺ αἴθ Βοβέδεϊρσαπρ 
468 γογδυβρθμθηάθη. --- ϑρῆνος: ὃ 
οἶκτος 080]. - οὗμός: νρὶ. Ῥογβ. 
699 τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς, Κτᾶρεοι 
Ι 8 47, 1, 8. ᾿ 

889. νέον: Ζζὰ 8. --- ὕθοΣ ἄθηῃ 
ἈΑοουβοϊν ἕδρας γνρῖ. Κυᾶρον 11 
8 46, 6, 3. 

891 ἢ ΜὶιΡΟὸὺἴὺ ἀἴθβοσ Απύποτχί ζοὶρὺ 
δΓ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

στέλλου. κομίζου, σῷξε τὸν παρόντα νοῦν. (ἀντιστροφὴ α) 
πρόπασα δ᾽ ἤδη στονόεν λέλακε χώρα ὁρμωμένῳ μοι τόνδ᾽ ἐθώυξας λόγον. 

ὸ Ξ " ᾿ 7 ἤ 3 9 - 3 Γ: 

λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος ψαίρει πτεροῖς μεγαλοσχήμονά τ᾽ ἀρχαιοπρεπῆ (ϑ' ὲ 
΄ ᾽’ “ι 

, ’ Ἁ Ἁ 

τετρασκελὴς οἰωνός" ἄσμενος δέ τἂν σπεέριοι» στένουσι ταν σὰν 

σταϑμοῖς ἐν οἰκείοισι κάμψειεν γόνυ. ξυνομαιμόνων τὲ τιμάν, 
[ω " “᾿" φ - 

ΒΝ ὑπόσοι τ΄ ἔποικον ἀἁγνᾶς 
(στροφὴ α΄) . ὦ ἃ "" 

᾿ “σίας ἕδος νέμονται. 
, » 3 ; ς ΕΞ: 

Ψ ἴρ οὐ τύχας. ]ΠΠΙ]ρομηϑεῦ. ΝΣ ἜΣ , 
στενῶ δὲ τᾶς οὐλομενας τύχας ἀρ ον μεγαλοστόνοισι δοῖς πή- 

᾿ ᾽ ν] ᾽ ᾽" » Ἵ . 

σίστα: π ὕσσων ῥαδινὸν λει- ΡΣ ᾿ δακρυσίσταχτα ὃ ἀπ ὕσσων ῥαδινὸν λει μασι συγκάμνουσι ϑιατοί. 

βομένα δέος παρειὰν 

νοτίοις ἔτεγξα παγαῖς. 
ὠμὰ δῚ 

" , ᾿ , ι ; π Ὁ 

ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς Κολχίδος τε γᾶς ἔνοικοι 
53. » ἤ εἰ ’ 

ω 

ἰδίοις νόμοις κρατύνων παρϑένοι. μάχας ἄτρεστοι. 

ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 

πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμάν. 40ὅ 

ΟΚροᾶμοβ, ψὶῖθὸ ψϑηὶρ β86ῖπο (6β81η- 
ΠΌΙηΡ' δ. 68 Ρτοιμθἑμθαϑ Θη βου]. 
Ῥαατα ουπίϑοτὲ Ργομιθέμθαβ πὶ 
ΕἸΡμα86 στέλλου, κομίζου, σῴξε. 
ὕθον ἀδ8 Αϑυπάϑίοη νοὶ. ὰ ὅδ ἃ. 
πηΐθη 981, ϑόρῃ. ΕἸ. 682 ἐῶ, κε- 
λεύω, ϑῦε. 

898. ὁρμωμένῳ -- λόγον σἸθὈὶ 
ἄθη ϑΙπη, ὙΠ6 ΘΠ 68 Ὠἰοίβθ: ὃρ- 
μωμένῳ μοι ἐθϑώυξας ὁρμηϑῆναι 
(,,.5 Ὀϑάατῇ ον Αὐξοταάοτγαπρ μ᾽ οἰ ). 
ΥΩ]. 211. --- ΟΚθδμοβ βρυομὺ τηἱὔὗ 
ἄθπι Αὐυβάγμοϊκο βορ]θοιὺ νου μϑ] θη 
Ἄτροιβ. Ζιυρθιοι ἀθαϊοὺ ἀθγ ὨΪΟἢ- 
ἴθ ἀἰθὸ Αὐτὸ πὰ θιβο ἀθ8 Αὔ- 
ὑγϑύθῃβ 8}. 

894. ψαίέρει: γρ]. ὕοῖς. θυ Γ΄ 
216 τοχ δὅγθ ἰαρϑἃ ̓ (οο] απ) ααϊθίο 
γαῖ ἰἴου ασϊάσιῃ, ΧΙ 1586 δρϑίμοτα 
γουρογαῦ 8118 (Δα 1}Δ). ΗἸΘΥ σνοη 
ἄθν Βονθσαηρ ἀον ΕἸᾶροΙ ἀ68 χὰ 
ΕἸασο βίο δηβομιοκοηᾶθηῃ ΤΊΘΓΘΒ. 
Πατηϊῦ βοίχὺ βῖοἢβ}Β αἰθ ΜαβοΒ  ΠΘΥῚΘ 
ἴη Βονθριηρ. 

8917 ---486 οτγϑύθβ  δϑι τ 0. 
δ5 ᾿ἰοηΐβομο Μϑδίβ θηξβρυϊοῃῦ ἀθπὶ 
πϑδιαἐισοη [πμα]06, τ ομθὺ δὴ αἰ 
γγοτίο ΕἾ. ν. β΄] ρ 615 ϑυϊηηοσὺ “Ε8 
σοῦ οἷῃ ΑἸ σθιμθὶπθβ γγθίμθη, 80 
σγοὶϊρ ἀΐθ 5. Π6ὰ ϑ' θγηθ ΒΟ θίπθῃ, 
ἀυγοἢ 4110 Αἄθγῃ ἀθὺ Ναίαυτν᾽,. 

891. Ὅϊ6 ορίβομθ ΕΌσμὶ οὐλόμε- 
νος ἤπαρὺῦ β᾽0}. ζυνθιϊθη ἴῃ ᾿γυ]- 
ΒοΏθα ϑ[θ!]θη ἀν Τταρσίίοσ, ὀλόμε- 

νος Ῥοτγαϊΐαβ, γον ἀπβομῦ, Ὠ61}]08, 
ἘΠ56] σ΄. 9) ]16 Βραθαθαηρ Θαὐβρυιο μὲ 
ἄθιιν ΕἸΌΘΝ ὕλοιο, ΜὶθΘ ὀνήμενος (ρο6- 
βοσηθί᾽) ἀθπὶ βορθηβ 50} ὄναιο. 
ὕθον ἄθῃ θα. ἀν Βοϊδίΐοῃ Κυῦρου 
Ι 8ὶ 41, 91. 

398 ἴἾἰ δαχρυσίστακτα ΔανοΥΌϊΔ] : 
νοὶ]. Επτ. Οὐ. 410 εὐπαίδευτα δ᾽ 
ἀποτρέπῃ λέγειν, Ῥμδη. 310 μόλις 
φανεὶς ἄελπτα κἀδόκητα, 1139 ἀ- 
παρϑένευτ᾽ ἀλωμένη, ϑορὶι. Απύ. δ2 1 
φιλάδελφα κάτω δάκρυ λειβομένη, 
ΕἸ. 902 ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἀνυ- 
μέναιά τε. --- ῥαδινόν' λεπτόν, 
ἰσχνόν, εὐκίνητον, ἁπαλόν, εὐδιά- 
σειστον Ηρβγοθ. Μιὺ ῥαδινὸν δέος 
(ΑἸΠθγαύοα) μαὺ ἀθὺ Πιομίον ἀδ8 
Ηοτηθυίβοῦῆθ τέρεν δάκρυ πίθαρτε- 
ΒΘ Όθῃ (Ρουθ νάπη θ"". 
νοτίοις ἔτεγξα “παγαῖς: γρ]. ΒΟΡΆὮ. 
Απῦ. 1128 ὑγρῶν Ἰσμηνοῦ ̓ δείϑρων, 
ΕῸγ. Ιοῃ 106 υγραῖς ῥανέσιν νοτε- 
ρόν, Ἦρτο. 98 δακρυρρόους. πηγάς. 
ΠογῪ ΑοΥ. Ὑγ1Θ Ὀοὶ ἐδάκρυσα, ἐγέλασα, 
ἐπήνεσα, ἀπέπτυσα πὰτα Αὐδάγθοκ 
ἀ68 μ᾽ δύο ζὰπὶ ΑἸΒΌΓΘΟΙ Κομ- 
τθηάθη (ἀθ 818, 
402  ἀμέγαρτα (νο!]. 143) τάδε 

ΔΌΒἀπρρ γοὴ κρατύνων. -- ἰδίοις 
νόμοις: γΕ]}. 1860. --- ϑεοῖς τοῖς πάρος: 

γα]. 1561. --- αἰχμή ᾿ἀϊθ 1,8ηζθη- 
ΒΡ᾿ ΖΘ᾽ ΒΙΘΥ πιθίοηγτηΐίβοῃ ἔγ (6- 
ΜΙ ΓΒΘυυβομαῖθ: νοὶ. Ομ. 680 γυ- 
ναικείαν ἄτολμον ᾿αἰχμάν. 

Ν ᾿ ’ “ ᾿ « 

καὶ Σχύϑης ὁμιλος. οἱ γᾶς 

ἔσχατον τόπον ἀμφὶ Μαι- 

ὥτιν ἔχουσι λίμναν. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 
2 ’ 5 "»ν » 

“ρίας τ ἄρειον ἄνϑος 

400. στονόεν λέλακε, οτὐδηΐ ἴῃ 
ΚΙαρεἰδαΐθη, ΥΩ]. Ασ. 111 πολύϑρη- 
νον μέγα που στένει. 

401. μεγαλοσχήμονα: γο]. εὔμορ- 
φον κράτος σμο. 490. --- ἀρχαιοπρεπῆ 
ἵπϊ Οοροθηβαΐςζ ΖῸΓΣ ἤρθη Ηρυτ- 
Βοδαῖν ἀθ65 Ζθα8. --- ἑσπέριοι δυρδησί 
Ὡ8ΟὮ Οἀἁ. 8, ῶ9 ἠὲ πρὸς ἠοίων ἢ 
ἑσπερίων ἀνθρώπων: γννοβὺ ἃ. Οϑύ, 
Αὐβί σαηρ γοὴ πρόπασα χώρα. 

409. ξυνομαιμόνων: ἀθ68 ΑἰὐΪδ8 
απ ΤΎΡΒΟΙ, σγϑομθ Ὀ614Θ ἴμ ἀθὺ 
νγϑδί ομθα ἀορσθηα ἀυ]άρηῃ. 

410. ἔποικον ἕδος ᾿Δσίας νέμον- 
ται τι ᾿4σίαν ἐποικοῦσι; ἔποικον 
βίθῦ ἴῃ δἰ] ρθη θῖηθυ, ὈΪοίβ ἄθη 
Βορυ Ομ σησ᾽ δησοῦθθηάθυ Βθ- 
ἀραϊαηρ (Ομ βι χ᾽). Μιὺ γθομὺ 
ἀθηκὺ ἀθὺ ὅ080]., σι οΠ Υ ἔποικος 
ἵτι ΒρΘΟ θ] ]θὴ ΒΙΏΠ6 πη πηΐ, 8 ἢ ΘΙΏΘἢ 
ΑἸὨΔΟΙΓΟΠ ΒΠ1Ὲ8 (οὔπω γὰρ ἦν ἐποι- 
κισϑεῖσα τοῖς Ἕλλησιν ἡ ̓Ασία). ἅἀα 
σίας ἕδος νρὶ]. ᾿Ιϑάκης ἕδος Θά. 
18, 844, Θήβης ἕδος 1]. 4, 406. 

414. συγκάμνουσι: ἰοῦ σὺν 
ἡμῖν κάμνουσι (ϑ30}0].), Βοπά ΘΓ Ὑ116 
ΟΌδη συνασχαλᾶν (101, 248), νρὶ. 

Εὰγ. ΑἸ]κ. 614 ἥκω κακοῖσι σοῖσι 
συγκάμνων, τέκνον. 

4ιδῇ, ὕθου ἀϊΐθ ὙοΒμβιχθ τον 
ΑἸμδζοῆθη Ζὰ 124. --- μάχας ἄτρε- 
στοι: γα]. ϑορῃ. Ο. ἢ. 88 Δίκας 
ἀφόβητος, ϑορί. 816 κακῶν ἀτρύ- 
μονες. Κνᾶρου ΠῚ 8 47, 26, 9. 

417.. Σκύϑης: πὰ 2. -- οἵ: σχῆμα 
πρὸς τὸ σημαινόμενον, γρ]. 421, 808, 
808. --- γᾶς ἔσχατον τόπον: νρῖ. θ66, 
ΞΟΡὮ. ΤΊδοῖ. 1100 ἐπ᾽ ἐσχάτοις τό- 
ποις. 

420. ᾿Δρίας (νοὶ. Απμδηρὶὴ: ΟΒΟΘΡΙΙ. 
428 Ἄριον, σψοζὰ ἀθὺ βὅο 0]. Ὀθιηουκῦ 
Περσικόν, ΗΘ ΒΥ ἢ. “Δρείας πώλους" 
Περσικάς" Ἄρειοι γὰρ ἔϑνος Περ- 
σικόν. ᾿Δρίας ἄρειον οἷπ θοἰγιαο- 
ἸΟΡΊΒΟΒΘΒ ΟΥ̓ οὐἴβρί 9}: ν 6}. ἔγρτω. 804 
τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὖὐ- 
τοῦ κακῶν, δῦ ἢ Εἰ πι. 160 ὄνειδος 
ἐξ ὀνειράτων, Ρρυβ, 99ὅ ἄρειόν τ᾽ 
᾿4γχάρην, Π, ὁ, 201 ἤτοι ὁ κὰπ πε- 
δίον τὸ ᾿Δλήιον οἷος ἀλᾶτο υπὰ Ζὰ 
86 α. 692. --- ἄνϑος: νρὶ]. Αρ. 197 
ἄνϑος “ἀργείων, Ῥρυβ. ὅ9 ἄνϑος 
Περσίδος αἴας οἴχεται ἀνδρῶν, 2, 
92ὅ, ϑρρ!. 668 ἥβας ἄνϑος. 

" --τ νεται τλ ατὶ πρὸς παν Ως - ἐ.-- -- πο; ἐπ. ζς΄ Ὡκὰς ἐς ἣν, ψυαεῖμλοι κε ,«΄ μιν εἰσ κεν ον, Ὑ ἐνῆν ζβλεαβ αι ν΄ πο νανένων ᾿ ΞΡ ᾿ ὙΣΩΥ - ἘΠ ἜΨῸ ω Ε ϊ οι - 
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Ξφιοψ εν 
ὌΝ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ὑψίκρημνον οἱ πόλισμα 

Καυκάσου πέλας νέμουσιν. 

δάιος στρατός. ὀξυπρώ- 
, 3 3 . 

οοιόσι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

(στροφὴ γ᾽) 

μόνον δὴ πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 

δαμέντ᾽ [ἀκαμαντοδέτοις] 
Τιτᾶνα [λύμαις] εἰσιδόμαν ϑεὸν 

Ἅ» »] δι Ἁ ἱ 

4τλανϑ' ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν 

(γαίας) οὐράνιόν τε πόλον στέγων ὑποστενάζξει. 

(ἀντιστροφὴ γ΄ 

βοᾷ δὴ πόντιος κλύδων ξυμπίτνων. στένει βυϑύός. 

421. ὑψίκρημνον πόλισμα: ἀδ- 
γηϊῦ δῦ Δ ΒΟ ΒΘ ] 10} ἀδᾶ8 ΠΟΟἢ- 
σοίοσθμθ ΕκΌαίαπα (4γβάτανα Ῥοτε. 
961), ἀϊθΘ Ηδαυρίβίααῦ ἀθγ Μϑάθυ, 
σοιῃθὶηῦ. 

492. Καυκάσου πέλας: οἷπθ Βο- 
ΒΕΪΠΩΤΩΌΠΡ, 16 ἀ16 γογϑαβσθῃθηᾶθ 
ἀμφὶ Μαιῶτιν λίμναν. ---- νέμουσιν: 
γρ]. Εππ. 1019 Παλλάδος πόλιν 
νέμοντες. 

428. ὀξύπρωρος: νοὶ. βούπρῳρος, 
ἀνδρόπρωρος. -- βρέμων ἐν αἰχ- 
μαῖς: γρ]. Επν. Ῥμδη. 118 πολλοῖς 
μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέ- 
μων. ἦα ἐν αἰχμαῖς νρὶ. Επτ. ΕἸ. 
821 καὶ σκῆπτρ᾽ ἐν οἷς Ἕλλησιν 
ἐστρατηλάτει, Χοη. Μοιη. ΠῚ 9, 2 
ἐν πέλταις καὶ ἀκοντίοις διαγωνί- 
ξεσϑαι. 

425. Ζὰ ἄθχ ἀθάδηκθη [1Οἢ ὈΘθ- 
γγΘῖμθ αἀθἷπθ Θυδὶ τϊὺ ἀθὺ ρθβδι- 
ἴθηῃ Μϑηβομῃοῖ ν᾽ Ὀτησὺ αἴθ αυθ 
ΘΣΤΟΡΏΘ ποῦ ἀδ8 δἰηχίσ Βϑίβριβὶ 
οἶποὶ σοι οἴπθαι Θοίίθ θγαυ]ἀθέθη 
υδ), σϑίομθ ἀδηη 86] θδίδπαϊσ σο- 
ΒΟ] ἀοτὺ πὶγὰ, ἀθν Αὐδίταμηρ Ηο- 
ΤΩ ΘΥΊΒΟΠΘΥ ΟἸΘΙ Ομ ἶδ586 θη ἐβργθομομπά. 
ϑΟΙΟΒΘ Αὐΐγαηρ σορ Βοίβρίθὶ θη 
τ. δῃδοσθη ΕΔΠ]Θη Βπαοὲ 510} ὅέξθυβ 
Ὀθὶ ἀθῃ ΤΥαρΊΚοση: ΟΠο. 608 δ, ΒΟΡΏὨ. 
Απῦ. 944 ἔἶ, ΕἸ. 8531 Εἰ, ῬΏὮ1]. 6716 Εἴ, 
ΕΓ. Μαά. 1989 μέαν δὴ κλύω μίαν 
τῶν πάρος γυναῖκ᾽ ἐν φίλοις χέρα 
βαλεῖν τέκνοις κτᾶ.. Ηρ». δ4δ ἐξ, 
Ηοτο. 1017 δ᾽ 

420 --480. ὈὶΘ ἩΘΒΡΟΠΒΊΟη χϊΐ 

ἀοῦ Απὐβίσορῃθ ἰϑὺ ἀαγορΒ [Ιηΐρὺ- 
Ροϊφίϊοι θηὐβὺθ! ῦ. Υρ]. ἄθη Αμμδηρ. 

420. δαμέντα ἐν πόνοις: ἐν βύθῃύ 
ποῦ ψ|0 2. Β, Ῥοιβ. 261 ἐν μιᾷ 
πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς ὄλβος 
ἃ. ὅ. βίαϊὑ ἀθ5 Ὀϊοίβθη Πῦ. ᾿ἰηϑίγ., 
βοηάθυι Ὀοζθίομποὶ ἀδ8 Ὑϑυμδστθη 
ἴῃ ἀδγ Θυδὶ (πόνοις ἐνεξευγμένον), 
γ6]. χὰ 168. --- ἀκαμαντοδέτοις (ΘἷΠ6 
Ηδπάβοιυῖε ἀδαμαντοδ τοις) λύμαις 
δῦ 88 148 1ηἰθυρο  Ἰθσί. 

429 ἴἰ ὁππι αδαἀδηκθη υρῖὶ. 848 {ἴ. 
ΝΟΟΒ ΔἸ] σϑιηθίηθυ 418 ἀουὺ ἰδὺ ΒΙΘΥ 
γΟ Θἰηθιῃ Ττγάρσθη ἀθ85 Ηϊτηγη6]8 1. 
ἀογ γὰρ ἀϊθ ἢθᾶάθ. Ῥόοὶ Ἰϊοσὺ ἴῃ 
ἅδη Αυδάτυοϊς σϑένος γαίας οἷπθ 
Απαθαΐθαηρ ἀθύ οἱ σθη θη Ὑοτ- 
βύθὰπρ σοὴ ἀοὺ Ατῦ τ.  δἰβθὸ ἀθ8 
Ττγάρθηβ. ἤθη τ ϑδγοηα ἀδ8 Ηϊμ- 
τ Θ᾽ ϑσονδ]θθ οἷπο ἀν οκϑη ἀθ 1], 880 
ἰϑὺ, Κοπιτηῦ Ὀθὶ ἀογὺ Εγάθ, σθ]οἢθ 
πΙΘἀουροῃἸΐθη πϑγάθῃ τητίβ, αἷ16 
υᾶτκο, τἱῦ ψΘΙΟΒΘΥ 86 ἄθῃηι 
Ὀγθοκο ἀθβ Εαἴβοβ δ πῦρσθρ θη - 
αΙγκύὺ, ἴῃ Βοίγβομί. --- πόλον: νοὶ. 
5080]. Ζὰ ΑΥὙἸΒΙΟΡὮ. Αν. 119 πόλον 
οἵ παλαιοὶ οὐχ ὡς οἵ νεώτεροι ση- 
μεῖόν τι (Ραμ Κα) καὶ πέρας ἄξονος, 
ἀλλὰ τὸ περιέχον ἅπαν. Εὐριπίδης 
Πειρίϑῳω (ἴτστη. ὅ94) “τὸν 4τλάν- 
τειοὸν τηροῦσι πόλον᾽. -- στέγων: 
γρ!]. Ηθβυοῆ. στέγει" βαστάξει, ὑπο- 
μένει. ὍλθοΥ ἄϑλος οὐρανοστεγής 
ἔν, 319, 2 σοῦ ἀοὺ Αὐοὶῦ ἀ68 Αὐ88. 

481 ἢ ᾽Ά6 διϊαδίίουη ἀθβ Αὐ]88 
αὶγὰ σοῖο δυβσοηαὶῦ. ΕἸαοία8 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 

κελαινὸς άΑϊδος ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς. 
, ᾽ φ ἤ - ’ » 

παγαί ϑ᾽ ἁγνορύτων ποταμῶν στένουσιν ἄλγος 

οἰκτρόν. 

μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐϑαδία 

σιγᾶν με᾿ συννοίᾳ δὲ δάπτομαι κέαρ. 
υ “« ᾽ ᾿ δ΄ ς, ῇ 

ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 

καίτοι ϑεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 

τίς ἄλλος ἢ ̓ γὼ παντελῶς διώρισεν; 

ἀλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ. καὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἂν 
δ “Ὁ ͵ ᾿Ξ 9 κ “» Ἁ εὖ 

ὑμῖν λέγοιμι" τάν βροτοῖς δὲ πήματα 

ΤΑΔΥΪΠΟΒ αὐδϑδὶ πιϊβουϊοοσάϊω Αὐ]δη 18 
ἰδησὶ Βηρτ, αὐαἱὰ Αὐ1ὰ8 απ Ῥτγοοὰὶ 
ἃ Τηδὺὶ ἴῃ Μαυγροίδηϊδ. βίαγο ἴθγθ- 
Ὀαΐαν (οι 2). --- ξυμπίενων, Ὠϑγη- 
ΠΟ Ἄτλαντι στενάζοντι: Μὶὺ Αὐὰ8 
βὑδιμηὺ ἀϊο Ὀδὶ ἴμτ Ὀγαηάθηαθ  ορο, 
ὑπ τοὺ ἴἰδῚ γνουὐγοι ὑοῦ βοὴ ἀδβ 
Θὐδηθη χὰ Μϑογθβίϊθίθ, σὺ ὨΪΘΥ 
ζΖχτα ἀσμκίθη Ετάθηργιπα, ἘΌΘΏΒ0 
βύσμηθῃ ἀϊθ ΕἸ ἄββθ, αἴθ ἴῃ ἀδ8 Μϑοὺ 
τηϊηᾶθη. Μ|ΟΙ βοᾷ δὲ πόντιος μλύ- 
δῶν ξυμπίτνων Υ9]. Ηοπι. 1]. 14, 894 
οὔτε ϑαλάσσης κῦμα τόσον βοάᾳ 
ποτὶ χέρσον μτλ. 

4838. Ἄϊδος μυχὸς γᾶς: σοη ἄθῃ 
«ποὶ αδθηθύϊνθηῃ βίθηὗ ἀθὺ 61η6 (γᾶς) 
ἴῃ ὨΒΠΘΥΟΥ Βοσορ χὰ ἄθῃ) τθ- 
σἱογοπάθη ϑαθβίδηςν 815 θυ 8η- 
ἄἀθιθ, γα. ΒΟΡΆ. 0. Καὶ, 069 τᾶσδε 
χώρας ἴχου τὰ κράτιστα γᾶς ἔπαυλα, 
ΕΓ. ΒΌΡΡΙ. ὅ8 τάφων χώματα γαίας, 
ΚΥΚΙ. 298 ἥ τε Σουνίου δίας ᾿ϑάνας 
σῶς ὑπάργυρος πέτρα. Ἄϊδος Ὀθ- 
οἱ ομηθὺ ΕΘ ἴῃ τ οὶΐθυθη ΘΙ ΠῺΘ 
ἄϊοὸ ἀσκὶ Ἶ οἱ ἀον Τιρΐθ. -- Ζὰ 
ἄθι Αβυπάθίοῃ στένει --- ὑποβρέ- 
μει ΜΠ ΖῸῈΓ σ,ΔΏΖΘη ΒΟΒΠ]Πἀθγαῃρ' 
γὙ9]. ϑορύ. 900 'διήκει δὲ καὶ πόλιν 
στόνος, στένουσι πύργοι, στένει πέ- 
δον φίλανδρον. 

486---δὃὸ.᾽δσ ““ποὶῦθ5 ἔρροῖβο- 
ἀϊοῃ: ῬΡιοιιθύμβουῃβ υπὰ Αδϑυύ 
Κουυρμδῖοβ. θυσοΒ ἀϊθ Ετ- 
ἸΠΏΘΥΌΙΡ 85 ΒΘ6126 ὟΝ οὨἸ 8 8- 
θη ἴῃ Θοροηβαὺς χὰ Ἃἀδχὺ 
ἡούῖσου ΜΙιΙ[βηδηαϊ απ (438) 
γογοϊυθοντῦ βίο; ἀδ8δ8 αἀρθηα{ 
Ὧ6θ5 Ῥγομιθίμ υβ 1 ΠΊΘΥ ΤῈ ΘὮΤ. 

486. μή τοι: νρὶ. χὰ 62. 
481. σιγᾶν: νοὶ. ΕἸη]οιϊαηρ 5. 32, 

συννοίᾳ: ναὶ. βΟΡΒ. Απί. 318 ἐμοί 
τοι, μή τι καὶ ϑεήλατον τοῦὔρ- 
γον τόδ᾽, ἡ ξύννοια βουλεύει πᾶ- 
λαι, Βοτοά. 1 88 ὃ δὲ συννοίῃ ἐχό- 
μενος ἥσυχος ἣν. 10 ἄυτοι ἀἷθ 
Βοιγδοβίυηρ ἅθν Θυδῖθη οισορύθῃ 
ΒοΒτηθυΖ θη ἀθἀδηκθη βἰπα ἀυγοῦ 
καίτοι --- διώρισεν; δησοαθσαϊζοῦ, --- 
δάπτομαι κέαρ: γρ]. Ηομ. σ, 1, 
48 δαίεται ἦτορ, Π. 6, 202 ὃν ϑυμὸν 
κατέδων, 'ρ86 Βπ), ΟΟΥ ΘάθΘη8 ὈΘὲ 
Οἴοοσο Ταβο. ΠΠ 26. 

489. τούτοις: τοὖῦὸόῦἽ ἄθ Αυϑ- 
ἀσαοῖς ὑϊοῖου  ουδοιίσηρ σΘΒΡΥΟ ΒΘ ἢ 
(1818). 

440 ἢ, τίς ἄλλος ἢ ᾽γώ: διὰ τὸ 
συμβαλέσϑαι Διὶ κατὰ τῶν Τιτά- 
νῶν 808}0]., νοὶ]. 219 τοῦ 3229. Ὠ16868 
ψου 185 ἰδοὺ ἀυγοι παντελῶς (ΘΠ 
τ δυΐῇ ἄθῃ ατυπαὰ ζυγάοκροιῃςἢ) 
ὨΘΥΨΟΓΡΘΒΟΌΘΗ. 

441. εἰδυίαισιν ἂν ὑμῖν λέγοιμι: 
γρ]. 1040, ϑ'ρρ!. 7142 καὶ λέγω πρὸς 
εἰδότα, Α΄. 1402 πρὸς εἰδότας λέγω, 
Π. 10, 2860 εἰδόσι γάρ τοι ταῖτα 
μετ᾽ ᾿ἀργείοις ἀγορεύεις, 28, 181 
εἰδόσιν ὕμμι ἐρέω πᾶσιν, Ριμάα. 
ΡῬγίβ. 4, 361 εἰδότι τοι ἐρέω, Β0ΡΒ. 
Ο. Κ. 1589 τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰ- 
δότ᾽ ἐκδιδάσχομεν, πγν. Ηδκ. 610 
οὐ καινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ᾽ ὠνεί- 
δισας, Ηϑτοά. ΠῚ 108 ἐπισταμένοισι 
τοῖσι Ἕλλησι οὐ συγγράφω, ΝΠ 8 
ἐπισταμένοισι εὖ οὐκ ἂν τις λέγοι, 
ΤΒΆΚ. ΤΙ 80 μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν 
οὐ βουλόμενος ἐάσω, Ῥὶδυῦ. Ῥβουά. 
996 ΠΟΥΪ: ΒΟΙΙΒ ΡτγΔΘαΙΟΔΒ. 

442. τὰν βροτοῖς δὲ πήματα: ἃ 
εἶχον πήματα πρώην ὅ0801. 8Ὀ|]16 
σορσοησ τυύσοη Ζαβιδηαθ ἀθὲ Μρη- 

τὴ "-δδρ τυρῦ δ 655 Ὁ! - ὐ 

πρῶ κτ ἘΔΝ αν ἐπ να, κᾶρ βνβν πᾶριραν ως Αοἷον οναν βὰν δεν 

τ πο γον ατὶ φησ νι στ ς Ξάφίν τ -αἰνο. τυξτα, 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἢ ᾽ - ᾿΄ ᾿ 

ἀχκούσαϑ᾽ ὡς σφᾶς νηπίους ὄντας τὺ πρὶν 

ἔννους ἔϑηκα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους. 
΄ , , ἪἝ λέξω δέ, μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνθρώποις ἔχων, 

. 3 ᾿' ’ ᾽ ΒΕ ᾽ ἤ ἀλλ ὧν δέδωκ εὔνοιαν ἐξηγούμενος" 
[41 - Ἁ λ ’ ᾿ . , ᾿ οὐ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην. 

ἤ 3 “ἢ 3 3 3 ἤ κλύοντες οὐκ ἤκουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων 

ἀλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον 
ἔφυρον εἰκῇ πάντα. κοὔτε πλινϑυφεῖς 
δόμους προσείλους ἧσαν, οὐ ξυλουργίαν᾽ 

, ἂ»ν.ν , 3 , 

κατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ ἀήσυροι 

ΒΟΏΘη πὰ Ὀδκαηηῦ: ἀρθβμαὶ Ὁ ἰδὺ 
ΖῸΥ Αηραῦθ ἃἀοσγ γοχαϊθηβίθ ἀθβ 
Ργουηθύμθιβ αἷθ οι] ἀθσαηρ ἀ68 
ἔγάμουθη ΕἸθμᾶθβ ἀθὺ Μοηβοβμοὶς 
(447 6.) ποϊιρ: ἴῃ ἀϊθβθιῃ ϑίπηθ βαρὶ 
του θί μΘυ8 ΠΔΟΒΒΘΥ λέξω δὲ μέμψιν 
οὔτιν᾽ ἀνϑρώποις ἔχων. 

444, φρενῶν ἐπηβύλους: γρ]. 
ΘΌΡΏ. Απί. 492 λυσσῶσαν αὐτὴν 
οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν. ῬΟΥΡΒΥΥ. 
απδθϑῦ. ΒΟΙΠΘΓ. 1 τὸ δὲ ἐπήβολος 
σημαίνει τὸν ἐπιτυχῆ καὶ ἐγκρατῆ 
ἀπὸ τῆς βολῆς καὶ τοῦ βαλλειν. 
«Σοφοκλῆς ᾿Δλκμαίωνι "εἴθ᾽ εὖ φρο- 

νήσαντ᾽ (. ἀφρονήσαντ᾽) εἰσίδοιμέ 
πῶς φρενῶν ἐπήβολον καλῶν σε 
(ἔν. 104). 

445. μέμψιν ἔχων: ϑορῇ. ΑἹ. 119 
μομφὰν ἔχων, Ἐν. Ῥμδῃ. 118 ὥστε 
μοι μομφὰς ἔχειν, Ογ. 1009 ἕν μὲν 
πρῶτα σοι μομφὴν ἔχω, ῬΔΒΒ1 180} 
ΤΒαΚ. 41 τῷ ὑπηκόῳ κατάμεμψιν 
ἔχει (ἡ πόλις) ὡς οὐχ ὑπ᾽ ἀξίων 
ἄρχεται. Ὅον Θϑάδηκθο θηὐμᾷ]ἐ οἷηθ 
Αὐτὸ ῬυοάϊουγίοβΙβ. 

4406.{ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν, ἀδ8 
ὙΥΟΒΙ ΟἸ]θπ τηθῖπου δ Όθη (γῸ0 ΔΘΥ 
ῬΘΥΒΟΩ ἀθοτέγαρθι). 

441. πρῶτα μέν: ἄθτῃ Θηὐβρυοί 
ἦν δ᾽ οὐδέν 404 (γρὶ. 101---9. 1010 
--1020);: ἀδ5 ατιΐο ΟἸϊοὰ ἰδὲ τϊ 
καὶ μήν, ἀδβ σιθγίθ τηῦ καί δη- 
δοκηῦρει. -- τὸ παροιμιῶδες ἐξη- 
γεῖται “νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει᾽ 
ΞΟΠ]. (νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, 
τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά ἰεὲ οἷπ γοῖβ 
468 ἘΡΙΟΒδντηΟ8). 
448 ἢ. ὀνειράτων ἀλίγκιοι μορ- 

φαῖσι: νρὶ. δι 5648. Ατἱβέ. Αγ. 687 

ἀνέρες εἰκελόνειροι. ἴῃ ἃπάθγου ΒΘ- 
ΦΙΘΒαηρ᾽ Ποιίβὺ 68 Αρ. 1318 ὀνείρων 
προσφερεῖς μορφώμασι. Αλίγκιος δῦ 
θη Ηοτηθυίβομθ8 τί. --- τὸν μα- 
κρὸν βίον, ἅτὰ δυβσυάγίοκθη, ἀδβ 
608 510} ΠΌΘΥ αἀἰθ σϑῃζθ Πδαθσ ἀ68 
Πρῦθηβ (τὸ μῆκος τοῦ βίου) οι- 
βίχθοκίθ, υγῖθ ΨΙΓ βᾶρϑη “ἄθῃ ᾿1θΌθη 
ἰδηβθῃ Ταρ᾽. γγ!. ΕΓ, Ηἷρρ. 81 
νυχτὸς ἐν μακρῷ χρόνῳ ἃ. 587. 

4580. ἔφυρον εἰκῇ: ΥΩ]. Εαν. 
ΞΌΡΡ]. 301 αἰνῶ ϑ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον 
ἐκ πεφυρμένου καὶ ϑηριώδους ϑεῶν 
διεσταϑμήσατο υπὰ ἀἷθ Ὀρὶ ϑίοῦ. 
ΕΠ], ΡῬΏγ8. 1 ϑυδβαϊέθηθ ϑ'6116 οἷπθβ 
ΤΥΔΡΊΚΟΥΒ: ἔπειτα πάσης Ἑλλάδος 
καὶ συμμάχων βίον διῴκησ᾽ ὄντα 
πρὶν πεφυρμένον ϑηρσίν ϑ᾽ ὅμοιον. 
πρῶτα μὲν τὸν πάνσοφον ἀριϑμὸν 
ηὕρηκ᾽ ἔξοχον σοφισμάτων (γρ]. 459), 
ἄαζὰ ἀϊθ ἄηρογθ Βϑβοβγθί θαηρ ἀϊθ. 
868 Ὀτχαβίαπα 88 Ὀ6ὶ ᾿μπογϑί. Υ͂ 9561 ἢ 
-- οὔτε --- οὐ: νρὶ]. 419, ΟΠο. 291 
οὔτε κρατῆρος μέρος εἶναι μετασχεῖν, 
οὐ φιλοσπόνδου λιβός, ΒΟΡΒ. Απΐ. 
249 οὔτε του γενῇδος ἦν πλῆγμ᾽ ̓ 
οὐ δικέλλης ἐκβολή, Ο. Κ. 912 οὔτε 
βλάστας πω γενεϑλίου πατρός, οὐ 
μητρὸς εἶχον, ΕΓ. οὗ. 46 ἔδοξε ὃ᾽ 
Ἄργει τῷδε μήϑ᾽ ἡ ἡμᾶς στέγαις, μὴ 
πυρὶ δέχεσθαι μηδὲ προσφωνεῖν 
τινα, Ττο. 984, ἔτ, 824, --- πλινϑυ- 
φής (ΠὺΣ Βἷθι) ΟΠ ΖΙΘρΡΘ]η ρο- 
Ὀδυΐ". 

461. προσείλους (εἵλη ἀὶθ ΒΟΏΠΘΗ- 
ὙΥΔΥΠ]6) ΥΡ]. τηἱϊῦ προσήλιος, ἀντή- 
λιος. -- ὕει ἀϊθ αἰδίβοῃρ ΕὈΥΤα 
ἦσαν 9]. Κυῦρον 1 8 88, 7, 8. 

462, ἀήσυροι ἍἋρί]θ8, ἈΙΔοΥΐξου 
ΑἸβουγγθηὐθβ᾽ (ϑομᾶ!2), ΣΉΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ, 

μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. 

ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέχμαρ 

οὔτ᾽ ἀνθεμώδους ἦρος οὔτε καρπίμου 
ϑέρους βέβαιον. ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 

ἔπρασσον. ἔστε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 

ἄστρων ἔδειξα τάς τε δυσχρίτους δύσεις. 

καὶ μὴν ἀριϑμόν. ἔξοχον σοφισμάτων, 

ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνϑέσεις. 

μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾽ ἐργάνην. 
κἄξευξα πρῶτος ἐν ξυγοῖσι κνώδαλα. 

ξεύγλαισι δουλεύοντα σάγμασίν ϑ᾽ ὕπως 
ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 

γένοινϑ'᾽, ὑφ᾽ ἅρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνίους 

ἵππους. ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

488. Υρ!ϊ. Ἠομιθυ. Ἦγιηη. ΧΧ 
Ἥφαιστον οἰ τοὶ δὰ μετ᾽ ᾿Αϑηναίης 
γλαυκώπιδος ἀγλαὰ ἔργα ἀνϑρώ- 
πους ἐδίδαξεν ἐπὶ χϑονὸς οἱ τὸ 
πάρος περ ἄντροις ναιετάασκον ἐν 
οὔρεσιν ἠύτε ϑήρες. νῦν δὲ... 
εὔκηλοι διάγουσιν ἐνὶ σφετέροισι 
δόμοισιν. 

4ἀδ4. Ζαπβομϑῦ ὑπίθυβοϊθα τηϑη 
οἷῃθ ΤΌΘ ἃ. Θἷπ6 τ1146 Δ} γθβζοῖῦ. 
ὈὶθΘ γιουίοι!αηρ Κοπηὗ βοῆοη ΗΟΙΊΘΥ. 

457. σφὶν: χὰ 202. 
468. δυσκρίτους σομῦτγί, δοῃ ζΖὰ 

ἀντολάς: “Ὀιούου ᾿ἰθΌθη ὙΥ ὅσου, 
ἀϊθ ζινοὶ ΟἸἰθάθυθ φϑιηθῖη, 118 
ΦΘΙΪΘ χὰ ΥὔοΚΘη, πὶ 68 Ζὰ Κτνϑ- 
ὑσοα υπὰ Ὀοϊάθ ΘπθθΥ ζὰ Κηᾶρἕθῃ. 
γε. ΕἸ. 10ὅ ἔστ᾽ ἂν παμφεγγεῖς 
ἄστρων διπάς, λεύσσω δὲ τύδ᾽ ἦμαρ, 
929 ἡδὺς οὐδὲ μητρὶ δυσχερής, 
Ο. Κ, 1899 οἴμοι κελεύϑου τῆς τ᾽ 
ἐμῆς δυσπραξίας, ἔβοβ. Αδ. 89 
φράξων ἅλωσιν Ἰλίου τ᾽ ἀνάστασιν, 
Ἐπ. 9 λιπὼν δὲ λίμνην 4Ζ΄ηλίαν 
τε χοιράδα᾽ (ϑομβπθιάθνῃ Ζὰᾳ ϑοΡΆἘ. 
0. ΗΝ. 802 κ ἤρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς 
ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβωώς). ,)]. τὰ 21 
πὰ ἀπίθῃ 1016, ΟΒο. 908 στίβοι 
ποδῶν ὕμοιοι τοῖς τ᾽ ἐμοῖσιν ἐμ- 
φερεῖς, Εν. Ηρυδκὶ, 168 εἰς γόους 
τε καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰκτίσματα βλέψας, 
Μαά. 1866 ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες 
γάμοι. ὧπ δυσκρίτους ἔδγῦ ἀθὲ 
ΚΌΠΟ]. 8ἃ]8 Βοίβρὶ8ὶ δῇ: οἷον Φρίων 
ὅτι δύων χειμῶνα ποιεῖ. 

459 ἢ, καὶ μήν ἼΘΓΠΟΥ ΔΌΘΙἶἾ: ζὰ 
2460. -- ἀριϑμὸν... γραμμάτων τε 
συνθέσεις. Ὠ16 ΕΥγβπάσθηρθη ἀδΥὺ 
Βευκαυμπδύ, ἀθνὺ ϑίθγεπκαπαᾶρ, Ζδ]θη- 
Ιθῆτθ ἃ. Βιομβίδ θθηβοδυ 2: 2} 
Ὀ6ὶ ΒΟΡΒΟΚΙΘΒ ἔγστη. 899 οὗτος (Πα- 
λαμήδης) δ᾽ ἐφηῦρε τεῖχος ᾿Δργείων 
στρατῷ, σταϑμῶν τ΄, ἀριϑμῶν καὶ 
μέτρων εὑρήματα ἌΕῚΞ ἐφηῦρε 
ἄστρων μέτρα καὶ περιστροφάςα. Ὀοὶ 
ΕτΙρΙ 468 ἔγρτη, 618 τὰ τῆς γε λή- 
ϑης φάρμακ᾽ ὀρϑώσας μόνος ἄφωνα 
καὶ φωνοῦντα συλλαβάς τε ϑεὶς ἐξ- 
ηῦρον ἀνϑρώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι 
ἄθιῃ Ῥαϊδιηθάθβ ΖΡ βου! ΘΌΘη. 

401. μουσομήτορα: Η68. Τθορ. ὅ2 
Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες κοῦραι Διὸς 
αἰγιόχοιο, τὰς ἐν Πιερίῃ τέκε νη- 
μοσύνη. ας ἐργάτις Μουσῶν πιγὰ 
μνήμη ἀἸο θυ βοι 8418 ἐργάνη μου- 
σομήτωρ ὈθΖΘΙομποῦ, Υρ). ποῦ χὰ 
241, 

4608. ξεύγλαισι δουλεύοντα σάγ- 
μασίν τε: 80 ψογάθῃ ἴπὶ [,δ. ἰὰ- 
σ} 1ἃ ἃ. ΟἸΣ 6] αν ᾿υχτηθηΐα απΐθυ- 
Βοῃϊθάθῃη, Ζα ξεύγλαισι δουλεύοντα 
το]. 9608, ΒΟΡΒ. 0. Κ. 10ὅ μόχϑοις 
λατρουύων τοῖς ὑπερτάτοις. 

4604. διάδοχοι: νοὶ. 1027 τ. απέθῃ 
ἀδ5 1Υ. ΕὙρτη. ἀ68 Προμ. λυόμενος. 

40. φιληνίους (γ!. ΡΙμὰ. γί. 
ΠἼ 11 ἄρματα πεισιχάλινα) Βιἰομὺ 
ῬγΟΙ  ρ 80}. 

406. ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου 
χλιδῆς: 10 ΠΙΘὈΒΔΌΘγοὶ δῃ βομὅμθῃ 
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ϑαλασσόπλαγχτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 
΄ 3 Φ΄ ΓΖῚ 93 ἤ 

λινόπτερ ηὗρε ναυτίλων ὀχήματα. 

τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐ ευρὼν τάλας 

βροτοῖσιν αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῳ 

νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

’ “ Υ - ᾽ 

πέπονθας αἰχὲς πῆμ 

πλανᾷ. κακὸς δ᾽ ἰατρὸς 
ἀποσφαλεὶς φρενῶν 

ὥς τις ἐς νόσον 

πεσὼν ἀϑυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχεις 

εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. 

τὰ λοιπά μου κλύουσα ϑαυμάσῃ πλέον. 
ΝΥ ’ Ἁ ΄ ’ 

οἵας τέχνας τὲ καὶ πόρους ἐμησάμην. 

Ρίογάθῃ σψῶγ ὈΘῚ ἀθῃ Αἰμθηθυη ΒΘῺΣ 
στοῖβ, ἃ. ἴῃ Ῥίοσάθη ψασγὰθ Ὀθὶ μη Θὴ 
ΑΟΥ Κοβύβριθ! σβίθ Πιχαβ σϑ υ ΘΌΘΕ ; 
80 Υὔητηῦ 510} Ὀ61 ΤυΚ. ΥΙ 16 ΑἸΚΙ- 
Ὀϊαὰθ5 ἀθὺ Ρτγδομῦ τῆς Ὀλυμπίας 
ϑεωρίας --- διότι ἄρματα μὲν ἑπτὰ 
καϑῆκα, ὅσα οὐδείς πω ἰδιώτης 
πρότερον, ναὶ]. Ηοτοά. ΥἹ 86 Μιλ- 
τιάδης ἐὼν δῶν τεϑριπποτρύφου, 
[ θομποβίμ.} 4 ῶ, 234 ἱπποτρόφος ἄγα- 
ϑός ἐστι (Φαίνιππος) καὶ φιλότιμος 
ἅτε νέος καὶ πλούσιος καὶ ἰσχυρὸς 

ὦν, Ὀδδβοπᾶάουβ ΔΌΘυ ἄθη Απΐϑηρ γοὴ 
Αὐἰβέορῃ. ὙΟΪΚρη. 

461. ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ: γρ]. ϑοΡἈ. 
Ο. Κ.. 488 κεἴ τις ἄλλος ἀντὶ σοῦ, 
ΑΙ. 444 ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ, Εαγ. Ηρζο, 
519 ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδός. Η6ὶ. ὅ14 
οὐκ ἔστιν ἄλλη σή τις ἀντ᾽ ἐμοῦ 
γυνή. θᾶχὰ Εἶτ, ΞΌΡΡΙ. 419 ὁ γὰρ 
χρόνος μάϑησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 
κρείσσω τίϑησιν. 

408. λινόπτερα: 80 βασὺ ΕἸΠΗΪὰΒ 
ΠᾶΥ͂Θ8 γϑὶϊνοῖαθ, Ουἱά. Ῥοπί. 4, ὅ, 42 
ταῦθβ γα] γοΐδθ, νρ]. Βαρρ!]. τϑά νῆες 
ὠκύπτεροι, ΕὰΓ. ΗΙρρ. 162 ὦ λευκό- 
πτερὲ πορϑμίς, Ηοιμ.ΟΘὰ.11,19ὅ εὐήρε᾽ 
ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλον- 
ται. -- ὀχήματα: γρὶ. ΞΌΡΡΙ. 88 ξὺν 
ὄχω ταχυήρει, ΒΟΡΒ. ΤΎΔΟῺ. 080 
πολύκωπον ὄχημα ναός, Ἐπγ, ΙρΡὨ. 
Τ. 410 νάιον ὄχημα. 

412 ἴ, μεσολαβοῦσιν αἷ τοῦ χοροῦ 
τὴν ἔκϑεσιν τῶν κατορϑωμάτων 
διαναπαύουσαι τὸν ὑποκριτὴν [4}- 
σχύλου] ϑ.80]. Ζὰ ἀθπι ζπϑθοκο σοί 
ἀον Κουυρμαῖοβ, σὶρ 6β Ὀρὶ ΒΟΙΟΠΘῺ 

Φα Ἰβομθηγθᾶθη ἀθβ Ομοῖβ δυο 
ἀονὺ ΕΔ1) ἰδὲ, ὩΣ ἄθῃ γΟΥΔαΒρΘΉΘη- 
ἄθῃ Θθάδηκθῃ ἀρ Ῥτοιαθέμθαβ ὃ6- 
βίδσομπα τϊθᾶθσ, Μὶ|ιὶ πέπονθας 
αἰχκὲς πῆμ᾽ (ἀϊν οΥροις 68 ᾿βοβυηβῃ- 
108} ἀνοκὺ ἄθ μοῦ ἀθηβοὶ Όθ 
Ὀμσ θη ἃὰ8, ΘΙ οἤ Υ ἴῃ ἄθη ὟΥ οὐ- 
ἴθῃ ἀθβ Ῥσυοχηθίμθιβ Ἰἰοσί, Ετ ἰδὲ 
ἄῦοΥ αἷθ πηρσουθομίθ Εὔσυηρ οτ- 
βίδιηῦ, ἀδί5Β Ῥιουηθίμθαβ ἴῃ οἷῃθ 
ΒΟΪΟΒ 6 Προ ΚΘ ΚΟΤΉ ΘῈ ἰδύ, ἴῃ τυ ΘΙ ΠΟΥ 
ΘΓ, ἀδΣ ΒΘ ΘΓη ΘΟ ΒΟ] ἔθη, ΒΟ Β0᾽ υ8. 
εἷος Ζὰ Πρ] θη νοὶίβ. --- ἀποσφα- 
λεὶς φρενῶν πλανᾷ Ὀθαθαϊοὺ ἀδ8- 
Β6 106 σὶρ νοζϑὰβ οὐκ ἔχω σόφισμα: 
το]. Ῥρυβ, 8392 τάφος δὲ πᾶσι βαρ- 
βάροις παρῆν γνώμης ἀποσφαλεῖσιν, 
Εν. ΡΒ. Α. 7142 μάτην ἡἠξ᾽, ἐλπίδος 
δ᾽ ἀπεσφάλην, Αρσ. 1680 ἀμηχανῶ 
φροντίδος στερηϑεὶς εὐπάλαμον μέ- 
ρίμναν ὅπα τράπωμαι. ΠΔ8 ΑΒγπ- 
ἀθίοῃ, σϑὶ! ἀϊθ ΕγΚιβγαπρ γομ πέ- 
πονϑας αἰκὲς πῆμα σοροῦθῃ τῖτγά. 
Κυᾶρου 1 8 ὅ9, 1, ὅ. --- κακός Ὀ6- 
ΦἰθηΣ βίοῃι πἰομὲ δυΐ αἀϊθ Ὀπρθβοβῖοῖ- 
Ἰοη Κοὶῦ, βοπάθτῃ δαΐ ἄθῃ γντάου- 
ΒΡΥΌΟΙ, αἀδίβ ΘΓ ΠῸΣ ν δηάθυθ, 
ὨΙοδὺ ΕΣ βίο; Αὐχὺ ἰβύ, ἀγοκέ 4180 
Θἷπθ ἀΒΉ] ἢ 6 Ζαγοκυγθίβαησ 88 
ν.}.: μισῶ Ἰη ΕΓ, ἔτ, 90ὅ μισῶ σο- 
φιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός. 

414. ἀϑυμεὶῖς: Βοΐρο ἀθ8 ἀπο- 
ρεῖν. 

418. ΟΌΘΙ ἀδ8 ΔΌΒΘΘΙΆΒΒΘΠ6 εἶ 
ἃ. ἀδ8 ἀᾶζὰ σομδγίσο σύ γρ]. χὰ 42. 
Ποῦ Θδάδηκθ δυϊηηθτὲ δὴ Μαγοὺβ 
ΧΥ͂ 81 ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις εἰς νόσον πέσοι. 

οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδέν, οὔτε βρώσιμον 

οὐ χριστὸν οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ φαρμάκων 

χρεία κατεδσκέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγώ σφισιν 

ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων,. 

αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 
΄ Ἁ - 3 ’ 

τρόπους τὲ πολλοὺς μαντικῆς ἑστοίχισα. 

κἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 

ὕπαρ γενέσϑαι; κληδόνας τὲ δυσκρίτους 

ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδίους τε συμβόλους᾽ 

γαμψωνύχων τὲ πτῆσιν οἰωνῶν σκεϑρῶς 

δύναται σῶσαι τι. δὴ 0οδ8 ΤΥ̓͂ 38 
ἰατρέ, ϑεράπευσον σεαυτόν. 

419. οὔτε --- οὐ --- οὐδέ βἰαϊι οἰ Π68 
ἀγο δ μοη οὔτε (19 464): σὰ 460. 
--- οὔτε βρώσιμον οὐ χριστὸν οὐδὲ 
πιστόν: νρὶ. Αρσ. 1407 ἐδανὸν ἢ 
ποτόν, ἘΌΓ. Ἐΐρρ. 510 πότερα δὲ 
χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον, ὅ080!. 
28 Αὐιβύορ!. ΡΙαί. 1117 φάρμακον 
καταπλαστόν: τῶν φαρμάκων τὰ 
μὲν ἐστι καταπλαστα, τὰ δὲ χριστά, 
τὰ δὲ ποτά. Μὶδ ἅδ᾽ πὰν Βΐδθυ γου- 
Κοιητηθπάθηῃ ΕΌΥΠῚ πιστός γρῖὶ. πί- 
στρα. Νιοδὺ ὈΪοΙΒ ἀΔ8 Μοίγαμι, Βοη- 
ἄθγ δύο ἀθὺ ΟἸΘἰομ Κδηρ γριστόν 
πιστύν βομοιηῦ ἀἰθ ἀηρονδθη] τοῦθ 
Εοτ γϑυϑηϊαίβυὺ χὰ ὨΔΌΘΗ 

489. ἠπίων: νρὶ. ἤπια φάρμακα 
Π. 4, 2318. 11, 880: ἠπίοισι φύλλοις 
ΞοΡἢ. ῬὨ1]. 697. 

484. τρόπους πολλοὺς μαντικῆς: 
ἄθου ἀἰθβθ Θαθ!] θη ἀθὺ ὙΥ Θἰββαραῃρ' 
(Ττάστηθ ἃ. δθμτητηθη, οι θοαἀθαΐαη- 
56, γόραὶ, Ορέΐίετ) νβὶ. Χρη. Μϑιῃ, 
Ι1,.8 ὅσοι μαντικὴν νομίξοντες 
οἰωνοῖς τὲ χρῶνται καὶ φήμαις καὶ 
συμβόλοις. καὶ ϑυσίαις, Ασιβῦ. Αν. 120 
φήμη γ᾽ ὑμῖν ὄρνις ἐστίν, πταρμόν 
τ᾽ ὄρνιϑα καλεῖτε (ἀδ8 ΝΙδίβθη σαὶὺ 
ΤΟΥσΘηΒ ἔτ ἀπρίηβίρ, ααἰδίασβ ΤΟΥ 
σὐπδίϊρ, ἄδμον ἀθγ αηβοι Ζεῦ 
σῶσον), ξύμβολον. ὄρνιν, “φωνὴν ὔρ- 
νιν, ϑεράποντ᾽ ὄρνιν, ῦὄνον ὄρνιν, 
ἘαΥ. ΒΌΡΡΙ. 311 ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἄσημα 
κοὺ σαφῆ, γιγνώσκομεν εἰς πῦρ 
βέποντες, καὶ κατὰ σπλάγχνων πτυ- 
χὰς μάντεις προσημαίνουσιν οἰωνῶν 
τ᾽ ἄπο. --- Ασοἢ αἰθ Μαμοκ σον 

Ζζὰ ἄθῃ 688 ΟὨΙ ἀθγὺ Μϑηβοβμοὶ 
[γάθυπάθη ΚυϊυγθιγἹο πηρθη. 

48ῦ. ἔκρινα ἀογ ΒΘ Ὁ ΒΏ]10Ὲ6 
Αὐυϑάγαοκ, τυρὶ. ὀνειροκρίτης, ΟΒο. 
81 κριταί τε τῶνδ᾽ ὀνειράτων. --- 
Ζὰ ἄρῃ ἀθάδηκθη νρ]. ΡΙπᾶδτ ἔγρηι. 
96 εὕδει δὲ (ξωόν, α16 5666) πρασ- 
σόντων μελέων, ἀτὰρ εὑδόντεσσιν 
ἐν πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερ- 
πνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε πρίσιν. 
480 ἢ ὕπαρ: γρ]. Οά. 19, 547 

οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσϑλόν, ὅ τοι 
τετελεσμένον ἔσται. --- κληδόνες (οοτ 
φῆμαι) βΒπα ΒΟ ΟΚβα ββυϊτησηθη, ἐνό- 
διοι σύμβολοι ΑΠΖΘΙΟΠΘΗ, ἀϊθ ὉΠΒ 
Ὀθὶη Αὐβσθῆθη οὔθ δῇ ἢρθίβθῃ 
Ὀθρθσπθῃ, γ6]. Οτγάτη. Απθοᾶ, 4, 341 
ἐνόδιον, ὅταν ἐξηγήσηταί͵ τις τὰ ἐν 
ὁδῷ ἀπαντῶντα λέγων" ἐάν σοι ὑπε- 
αντήσῃ τοιοῦτος ἄνϑρωπος ἢ τόδε 
βαστάξων ἢ τόδε, συμβήσεταί σοι 
τόδε α. Ομ τγγβοϑί. ζα Ῥϑαὶ. ΕΡἢ68. 4 
Ηοιμ. 12: πολλῶν δειμάτων αὐ- 
τοῖς (ἀθῃ αὐ] ἢ θη) ἡ ψυχὴ μεστή, 
οἷον" “ὁ δεῖνα μοι πρῶτος ἐνέτυχεν 
ἐξιόντι τῆς οἰκίας" πάντως μυρία 
δεὶ κακὰ συμπεσεῖν᾽. “ἔξω δὲ ἐξ- 
ελϑόντι ὃ ὀφϑαλμός μοι ὃ δεξιὸς 
κάτωϑεν ἀναπηδᾷ" δακούων τοῦτο 
τεκμήριον᾽, Ηον. οᾶγῃ. Π 27, 1 ἢ, 
ἸΠ1}0 108 ΡᾶΓΓΆΘ ΓΟ μΘ 18 ΟΠΘ ἢ ἀυοαΐ 
οὗ ρσδθρηϑηβ οϑηΐϊθ δὰῦ ΔῸ ἄρτο 
γᾶν ἀθοῦγγ 8 ̓ ὰρῶ ῳζϑηαγνίπο ἔορίδ- 
αὰ8 γ]ρ68. Βαμηριῦ οὖ ΒΘΥΡΘηΒ θυ 
ἰηϑυϊ αὔατη, 51 Ῥ6Γ ΟὈ] 1 Β᾽ Π}}15 
βαρσιταθ ἐθιταὶδ ἸΠΔΏΠΟΒ. --- ἐγνώ- 
ρίσα: γε]. Ηθβυοι. γνωρίσαι" φα- 
νεροποιῆσαι. 

488. γαμψωνύχων (1). 16, 428 

τώρα ροσον 52 ὦ τ κα ΣΤᾺΣ χνδνσοιοα πε 

ἀκοηεηρϑ συ δεῆς βεχόνες 

τ’ ὦ ἀὐνθο 5 

τ αν. 

αὐ γι: τ έν 

τίἅ δον δὰ ἩΘΙΣΣ Στ 

πτϑῖστν νυ υϑορναυνατα ὥρας ἀρ τιν δε μεν ΡΝ 

κοΟσυ Ὑν 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

διώρισ᾽, οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν 
εὐωνύμους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα 
ἔχουσ᾽ ἕκαστοι. καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 
ἔχϑραι τε καὶ στέργηϑρα καὶ συνεδρίαι" 
σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα 
ἔχουσ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν 
χολή, λοβοῦ τὲ ποικίλην εὐμορφίαν" 
κνίσῃ τὲ κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν 
ὀσφῦν πυρώσας δυστέκμαρτον ἐς τέχνην 
ὥδωσα ϑνητοὺς καὶ φλογωπὰ σήματα 

αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες): στοῖδθ, ΒΟΟἢ - 
ϊοσομὰθ Βδαθδνδρσεὶϊ (Αἀ]ον, Ηδ- 
ὈϊοΟΒίθ, ΒδὈΘ.) ἀϊθπέθη ΖῸΣ ὟΥ εἰ5- 
βασι ηρ. 
490 ἜΣ εὐωνύμους τε: γ(]. χὰ 91, 

Αρ. 444 στένουσι δ᾽ εὖ “λέγοντες 
ἄνδρα τὸν μὲν ὡς μάχης ἴδρις, τὸν 
δ᾽ ἐν φοναῖς καλῶς πεσόντα, Ρργ8. 
10 πεξονόμον τ᾽ ἔκ τε ϑαλάσσας. -- 
δίαιταν... συνεδρίαι: ΑἸοἢ ἀἶθ8θ 
Κοϑηπύηϊββθ σϑῃδγίθη ΖῈ. ΑὈρΌτγΑ]- 
Ἰθῃγθ: βἷθ Κοππέθῃ γοτθεἀθαξαηρθη 
τΠΘΏΒΟΒΠΟμοΓ ΟΥΑΙ ηΐββθ δὴ ἀἷδ 
Ηδμὰ ΒθΌθη, τ]. Αὐϊϑίοῦ. Ὠϊβῦ, δη. 
ἘΣ 1 τοῖς ὠμοφάγοις ἅπαντα πολε- 
μεῖ, καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις: ὅϑεν 
καὶ τὰς διεδρίας καὶ τὰς συν- 
εδρέας οἵ μάντεις λαμβανουσι" 
δίεδρα μὲν τὰ πολέμια τιϑέντες, 
σύνεδρα δὲ τὰ εἰρηνεύοντα πρὸς 
ἄλληλα. Νοι; στέργηϑρα ἴοϊ]σὲ αἶβο 
συνεδρίαι 8.198 ὑΘΟὨ ΠΙΒΟΉΘΥ Αὐβάτθοκ. 
[δ ν 686} Κοὶ ἐβίγθὉ ἰδὲ Ὀθβομά θυ 
ὈΘὲ ἄθῃ Ζυρσνὄρϑιη οαὐνὶο κο]. 

498 Εἴ, σπλάγχνων τε λειότητα: 
ἀϊθ Αοο. λειότητα ἃ. εὐμορφίαν Βἰπὰ 
ΘΌΘΙΗΒΟ Μ16 ἀδΥ ΟὈ]6 Κιββαὺζ τίνα 
χροιὰν ἔχουσα χολὴ δαίμοσιν πρὸς 
ἡδονὴν ἂν εἴη σοη ἄθπι γογδι8- 
σθμοπάθη διώρισα ΔΒ δηρὶρ. --- Π16 
ΕἸΩρ Θ᾽ ἀθβοθδὰ (Θχ ϊβρὶ οἰ 8) ὈθΖζος 
810} δῇ ΕΌτ, Ιᾶσο, Θοϑβίας ἀδΥ 
ΕἸ σθυγοῖάθ. Ιῃ ὈΘΒΟΠΑΘΤΕΥ Ὑγοῖβθ 
Ὀθβο δ εϊσέθη ΒΙ0 ἢ ἀδιυηϊῦ ἀἱθ ἵερο- 
σκόποι (ϑυοσκόποι). 

494. πρὸς ἡδονὴν ὃ ἂν εἴη πὶθ 211 
καϑ᾽ πϑόνὴν (ἐστι), γρ]. ΕΓ. ΤΡΒ. 
Α. 1022 πρὸς ἡδονὴν φίλοις σοί τ᾽ 
ἂν γένοιτο. 

496. χολή: νρ}]. Ἐπγ. 8926 ἱερὰ δ᾽ 

εἰς χεῖρας λαβὼν Αἴγισϑος ἤϑρει" 
καὶ λοβὸς μὲν οὐ προσῆν σπλάγ γχνοις, 
πύλαι δὲ καὶ δοχαὶ χολῆς πέλας 
κακὰς ἔφαινον τῷ σχοποῦντι προσ- 
βολᾶς. 

4906 ἢ χνίσῃ --- τέχνην: Ὀ1ΘΒΘ 
τέχνη ᾿ἰϑὺ 16 ἐμπυρομαντεία, ψ 6] 0 ῃ6 
ὙΥΔΒυζθίομθη (σήματα) ἃὺὰ8 ἄθη 
Εοτθη, ἀθγ Ηθ6]16 υπὰ ϑέᾷτκθ ἀοΥ 
Ορβευῆδιπτηθ Θῃΐηϑ μη. ϑ 0] 0 η6 ἔω- 
πυρα (φλογωπὰ) σήματα (νρ!. ΑΡΟΪ]. 
ἙΝ 1 144 αὐτὸς δὲ ϑεοπροπίας 
ἐδίδαξεν οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ 
ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσϑαι) νοι ΒΟ] τα- 
6 ἡ οσθθαθαξιπηρ ϑιπὰ ΒΟΡΒ. Απΐ, 
1006 ἢ, ΒΘβο  ]ἀοτῦ: ἐκ δὲ ϑυμ ἅτων 
Ἤφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
σποδῷ μυδῶσα ᾿κηκὶς μη Ἰρέων ἐτή- 
κεῖτο κᾶτυφε κἀνέπτυε, καὶ μετάρ- 
σιοι χολαὶ διεσπεέροντο, καὶ καταρ- 
ρυεῖς μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο 
πιμελῆς. -α ΝῸΣΓ προΌΘΩ οὶ ἰβὺ τῷ 
κνίσῃ --- ὀσφῦν ΔΈΟΙ ἀἷθ ΠΘῊγθ μοτ- 
γΟΥΘ ΒΟΌΘΩ, πγ ]οὴ 16116 ἀθ8 Ορΐοτ- 
ὑ1θγθ8 ὑπὰ ἴῃ ψΘΙΟμοΥ ὙΥ οἶβθ ἀἶθ86 
ἀδγσθΌσδοηδ πϑγάθῃ, οἷπθ Εγίημθ- 
ΥΌΠΡ' ἃ. ΠΙΟδῦ ΤὩΘῺΥ 818 δἷπθ Εγίη- 
ὨΘΓΠΙΡ δὴ αἷθ Ηθβιοαΐβοηῃθ ϑαρθ 
(8. ΕἸ] οἰ τα τρ 5. 4); νρ]. ἄαζα "].1,460 
μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ 
ἐκάλυψαν δέπτυχα ποιήσαντες, ἐπ 
αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν. -- μακρὰν 
ὀσφῦν: 68 ἰδὺ ἀδ8 βορ. ἱερὸν ὀστοῦν, 
ἀδ5 ΗΘ ΠΟ ὈΘΙμ, Κιθυζθηάθ, 86- 
πηθ]ηῦ, νρῖ. Εἰ. ΜΝ. Ρ. 408, 28 ἱερὸν 
ὀστοῦν, τὸ ἄκρον τῆς ὀσφύος" οὕτω 
γὰρ κέκληται ὅτι μέγα ἐστὶν (ἀδτ- 
Ὥ8Οἢ. ΚΆΠἢ τηδη ἀδ8 ΒΡ Βθίοη μα- 
κρᾶάν ΘΚ] γθ ἢ) ἢ ὅτι ἱερουργεῖται 
τοὶς ϑεοῖς. 

“ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

; 3 

ἐξωμμάτωσα. πρόσϑεν ὄντ ἐπάργεμα. 
- Ἁ -»Ὕ" Ἔ ᾿ ΝἊ ᾿ 

τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽" ἔνερϑε δὲ χϑονὺς 
Ει ΣΝ 3 ἤ 9 ἤ 

κεχρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα. 

χαλκόν, σίδηρον. ἄργυρον χρυσόν τὲ τίς 

φήσειεν ἂν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ: 

οὐδείς. σάφ᾽ οἶδα. μὴ μάτην φλύσαι ϑέλων. 
- ἈἉ ἤ ῇ ἤ ῇ ᾿ 

βοαχεῖ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μάϑε 

πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηϑέως. 

μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα. 

σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει δυστυχοῦντος᾽ ὡς ἐγὼ 
, , “ὦ ἊΝ 3 « “͵ 

εὔελπίς εἰμι τῶνδέ σ΄ ἐκ δεσμῶν ἔτι 

499. ἐξωμμάτωσα υπὰ ἐπάργεμα 
ΘΗ ΒΡΥΘΟ θη 510} ἴῃ ᾿ἤγοὺ οἰσϑηῖ- 
Ππομθη Βραθυξαηρ; ἄθπῃ ἄργεμος 
νόσος ὀμμάτων (ϑύαν)᾽ ἀφ οὗ ἄρ- 
γεμα κατὰ Δίδυμον τὰ ἐπὶ ὀφϑαλ- 
μῶν λευκώματα (ΔΙ θα ρῸ) (Εὐδέδέῃ. 
Ρ. 1480, 60) υπὰ ἐπάργεμα λέγεται 
τὰ ὄμματα, ὅταν ἡ τετυφλωμένα 
ὑπὸ λευκωμάτων (ΗοβυἝῃ.). ζΖὰᾳυ 
ἐξομματοῦν (" ἀ16 ΒοΒαρΡΡθῃ γοῃ ἄθῃ 
Αὐρθη ΠΘὨ 167) νρ]. ἄἀθὴ δὰβ ϑορῇ. 
ῬΒΙΠΘῺᾺΒ βὑϑιημηθ πάθη 6Υ5. Ὀδὶ ΑΥἹ- 
ΒίοΡἘ. ΡΙαῦ. 08 (ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ) 
ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κό- 
ρας, ἀδζιι ἀηβούθη ὉΠ] ΊΟἤΘη Απ8- 
ἄντυοκ “οἴηθη θη ϑέαυ. βϑἰθομῃθῃ. 
ΗΟ σορ ἄθ βθῃθπάθηῃ Μϑηῃβοῆθη 
φαΐ ἀθη σοϑθῦθηθη ἀσθσοηβίδπα 6Γ- 
ἰγᾶσθῃ, ψὶῖθ τυφῖός ΒΟ ο}} “ποὺ 
Βοῃθμα᾽ 8418. δοῃ “ποὺ βού θατἢ 
ΠΤ} ΕἸΣ 

ὅ01. ἀνϑρώποισιν ἰδὺ τηἱῦ ἄθι 
νου θα] ὴ δα θδίδηςν ὠφελήματα χὰ 
νου πάθη (ρθουν ἄθη Παίὶν Ὀθὶ ὦφε- 
λεῖν ΟΌΘ χὰ 842): νρὶ. 612, Ατὐἱ- 
βίορῃ. Νυ. 806 οὐρανίοις τε ϑεοῖς 
δωρήματα, ΡΙαῦ. ΑΡοΪ]. 80Α τὴν 
ἐμὴν τῷ ϑεῷ ὑπηρεσίαν, δΌ0 ἢ ΕἼΤ, 
ἴρ ἢ. Τ΄ 381 τὰ Ταντάλου ϑεοῖσιν 
ἑστιάματα, Κυῦρσου 1 8 48, 12, 4. 

502. ἄργυρον χρυσόν τε: ἀἱϊθ 
ὈοΙάρη Ἰοὑψύθη ἀθροηβίθηαθ βιπαὰ ἐγ 
ΒΟ ἢ; ἀυτοῃ τὲ νϑυθυαπμάθῃ ἃ. σΘΌΘη 
ΖΒδιητ θη ἀὧδ8 αἀγιύίθ αἸ1οα ἀθν Ααἱ- 
ΖΒ] αηρ, να]. ΟἿο. ἀἷν. 1 61 δαγυχῃ 
οὐ ὐσϑηδθαμη, 8.68, ἔθυγατ. 

804. φλύσαι: νρὶ. ΟἸο. ἀ6 ἔῃ. Υ 27 
αἰχουϊί μοο αὐἰάθτη ΕἸΡΙΟΌΓΙΒ, 561η- 

ΡΘΥ Ὀθαύυπι 6856 βαρ θηΐθια, αὐοᾶ 
αὐϊάρθηῃ βοϊθῦ θὈΒ 6 ποηπῦμ- 
αὔϑπ. 

08. οὶ. Επγ. ἕγστη. 862  ὅ βραχεῖ 
δὲ μύϑωῳ πολλὰ συλλαβὼν ἐρῶ, 
Πμποτοῦ. ΥἹ 1088 βορὰ Ὀγθυ θυ Ῥϑυοὶβ 
Ρτδθβίαῦ ΘΟ ργΘμ ἀθγῸ πα} } δ. 

ὅ07. μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει, 
σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει (ἀκηδεῖν ΘΊη 
ΘΡίβομθβ ὙΥ ουῦ) Αθαρδ ἀοΥ ἴῃ ατὶθ- 
ΟὨΊΒομθη Ὀθβοπμᾶθεβ Ὀ6] 1 θη Ῥᾶγᾶ- 
ἰακὐϊβομθη ϑαίχί ἄσαπρ ἐγ μή νυν 
ταύρῳ ὠφελῶν σαυτοῦ ἀκήδει. 
ΥΕΙ. Ποιηοβίῃ. 9, 21 καὶ οὐ γράφει 
μὲν ταῦτα, τοῖς δ᾽ ἔργοις οὐ ποιεῖ. 
ΙΪὰὼ ὠφέλει δῦ πιομὺ ἀϊθ Ζοὶΐ, βου- 
ἀθὴ ΠΣ ἀθὺ ἄθῃ ἀκήδει οπέβορθη- 
σοβοίχίο [ηΠ8]0 Ῥδν ἀοκβι ομεἰρί. 

ὅ09 ἢ. ῆαβ Ῥγοιιθύμθυβ 476 νοῦ- 
δαβσοβαρσὺ παῦ, ἰδὺ οἱηροίγοίθῃ: δαΐ 
ἄθη ΟΠοΥ δαῦ ἀ16 ϑβοβι ἀθγαηρ 468 
ΚοὴΒ απὰ ϑομαῖθηβ ἀθβ Ῥστο- 
τηθύῃθαβ βοϊοδθη Εϊηάσαοῖκ σοιηθοΐ, 
ἀαΐβ οὺ ἴῃ ρθουβο δ ηρΊ ΠΟΥ Β6- 
ψυπάθγαηρ τηρὶηῦ, Ργογῃθίμθαβ 
ὈγϑῦΘηΘ ΠῸΥ βρῖπθ ΚΙυρμοὶς δυΐ 
Β6ῚΠ 6. ΘΙρΌΠΘη ΑΠΡΘΙΘΡΌΠοΙ θη Ζὰ 
τ ομὔθῃ, τι σ]θίομθ Μαομὺ σὶρ Ζθὰ8 
Ζὰᾳ Θυϊδηρθη. ΝΌΘΟΙ οϑηὐ δ] ἀρ ν 
Θθάδηκο ἅθβ Ομοῦβ βἷῃπθ ΘΘΎΊΒΒ6 
δασμοῦ [ἄγ ἄθῃ Κυπᾶϊσοθη Ζυ- 
ΒΟΠΔΌΘΥ, ἱπάθηλ δ Εἰπαθ "ἂθυ Ὀ6- 
ἔγοῖξθ Ῥχοιμθίμθαβ 818 δἷῃ Βοοῆνου- 
Θγίου Καϊξαγροίῦ ἀθῃ δπάθσγθη αδύ- 
ἴβυῃ, ἃ]80 δϑοῃ Ζθαβ ΖῸΣ ϑοῖΐα ὑγι . 
ὕπυσθηβ αἸοπὶ ἀοὺ αἀθάδηκθρ ἄδζΖα, 
ἅτη δῇ ἀἰ6 Εὐϑ πηυηρ 468 ἀμ θμ- 
Ώ18868 ἀθοθυζα]θιΐθη πὰ ἀἰθ ᾿ΠΠΘΥΘ 

ρου νν.- 

᾿; 

- οὐ} 

Ὡ- 
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λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσγύδειν Ζίιόο. 
᾿ Ἵ ᾿ ἣν 

οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πὼ τελεσφόρος 
-- , Ψ . 

κρᾶναι πέπρωται. μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε καμφϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω" 
’ 3 9 4 9 ’ - 

τέχνη δ᾽ ἀνάγκης ἀσϑενεστέρα μαχρῶ 

᾿ Ε ᾿] ’ “ιν ; 

τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος: 
αὶ ’ , 3 γ1 , Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ ᾿Ερινύες. 

τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσϑενέστερος; 

οὔκουν ἂν ἐχφύγοι γε τὴν πεπρωμένην. 

ΘΟ σητηαηρ ἀ68 Ρτοιηθύμειβ χὰ οἴἵθη- 
ὈΔΙΘΗ. 

ὅ11. Ῥτγοιηθίμθιβ ηἰμητὺ ἀδ8 ἐκ 
δεσμῶν λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύ- 
σειν Διός ἃ, πὰὺτ ᾿δ 8ὺ οὐ αἀἷθ Μοὶ- 
πὰπρ ἀθ8 Ομοῦβ ἅδον ἀθῃ Ζοιυραμκί 
(οὔπω τελεσφόρος) ἀυπὰ ἀϊθ Ατῦ υπὰ 
γγοῖβθ ἄδθὺ Βοίγοιϊπηρ (ταύτῃ “σὶρ 
ἀὰ τηρὶηβὺ᾽, ν9]. σὰ 247) πἱοδὺ ροὶ- 
ἔθη. --- μοῖρα πέπρωται: γνρΐ]. τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν Ἠρτχοά. 1 91. 
Ὀ1686 Δ] σθιηθὶηθ ΒοΖϑι ομπαπρ ἸοΙἑοὺ 
ΌΘΥ σὰν Ὀθδομάθσθῃ ΒΘβρυθομαηρ 
ἀθ5 Ὑϑυμβηρ 8865. --- τελεσφόρος: 
Επν. Ηθγδκ]. 899 οϊρα τελεσσιδώ- 
τειρα. --α Ζὰ ἀδν ᾿πέγαηβιἐνθη Βο- 
ἀφαΐαηρ σοὰ κοᾶναι βίο; θυ ]] θη 
(οὔπω μοῖρα πέπρωται ταῦτα ταύτῃ 
κρᾶναι) γνρὶ. ΟΒο. 107 ποῖ δῆτα 
πρανεῖ, ποῖ καταλήξει μετακοιμι- 
σϑὲν μένος ἄτης; --- θ6Υ 85.080]. Ὀ6- 
ταθγκῦύ: οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοί- 
ραται" ἐν γὰρ τῷ ἐξῆς δράματι 
λύεται, ὃ παρεμφαίψνει Αἰσχύλος. -- 
ΕΠ ΠΘ ΝΙΔΟΒΑΒτηθηΡ αἀἴθεθ8 ὙΘΥβ68 
βοβοὶπὲ ΕΓ. Μοὰ. 866 ἀλλ᾽ οὔτι 
ταύτῃ ταῦτα, μὴ δοκεῖτέ, πω 28 
861}, Υἱ. Αὐ]βίορΒ. Εαα, 848 οὔκ, 
ὠγαϑοί, ταῦτ᾽ "ἐστί πω ταύτῃ μὰ 
τὸν Ποσειδῶ. 

518. φυγγάνω: ἀδ5 Ῥγὅβθηβ Ὀ6- 
ἀρυΐοῦ “68 1:ϑὺ ἀἱθ ΒΘβυϊπατη θην’, 
ἀδίβ 10} οηὐκοιητηθ᾽, τὶ ὅδ ἐκ- 
φυγγάνω “ἴοὰ μ8 06 ἀδ8 Μιξ6] ἴῃ 
ἀθῃὰ Ηδπάθῃ χὰ ΘηὐΚοτητηθη᾽. γεϊὶ. 
ΞΌΡΒ. ΡὨ]]. 118 αἵρεὶ τὰ τόξα ταῦτα 
τὴν Τροίαν μόνα. 

814. τέχνη, 501] οΥὐϊα: ἄδὺ 8 
᾿Οοβοβι ΚΠ οΚοὶῦ ἃ. ΕΥβπαἀβδιηκοὶϊ 
ἰδῦ βου 8158 ἀϊθ Νοὐποπαϊρ- 
Και’ ἰϑὺ δἰ] σθιηθίη, Ρχγοσζηθίμοαβ 
τηϑιηΐ, ἀἷϊθ Ζοιὺ ΒΘ ΠΟΥ [ ὔϑαηρ 56] 

ἀγὸς ἀὰ8 Ὑουβδηρηἷβ Ὀδβυϊτη μι :; 
ἀἀ8 Κὔμηθ δὺ' πιοῃῦ πάρθυῃ, ἃ. δ ἢ 
Ζθι8 τῇ ἅ886. 810}: ἄθιῃ μευ θυ ΐθη. 
[)88 Ἰϑἰχύθσθ βού ον μου ὅ17 μθύγου. 

δ1ὅ. οὐακοστρόφος (148): ἃ. ἢ, 
Ἴἢ ψθϑβθηὴ Ηδϑηάθη Ἰἰορσὲ ἀἱθ Ατε- 
Τὰ σαπρ ἀθ85 θα σθὴ ὙΥ οἰ ἐσοβεθίσϑβ ̓  , 

ὅ10. τρέμορφοι: ἃ. 1. ἑνὸς ὀνό- 
ματος (Μοίρας) τρεῖς μορφαΐί, ψΜ|ὶ60 
ἀπ  Κοητὺ Γαῖα πολλῶν ὀνομάτων 
μορφὴ μία 310. “-- μνήμονες: γρ]. 
Αρ. 1δὅ παλίένορτος οἰκονόμος δολία 
μνάμων μῆνις, δ εῖρ. Αθη. 14 τη6- 
ΤΠΟΥ̓ΘΙῚ [ὉΠΟμἷ8 ΟὟ ᾿γᾶτη. Εἰ), 382 
ὈΘ ΖΘ Ομ πθα Βῖο ἢ) αἷθ ΒΥ θα 818 
κακῶν μνήμονες, σεμναὶ καὶ δυσ- 
παρήγοροι βροτοῖς. 16 Μοίτγοη βἰπὰ 
ἀ16 γουίγθιθυϊηπθη ἀον οίσοθη 6(6- 
βϑίζθ, ἀ16 Εσίηγ θη ΘΟΏ θη ΘΙ ΓΘ 
Αὐϑέδβγαπρ, Ἰηάθιῃ 8ὶ60 ἀἄθσθῃ Ὑ6- 
Ἰθίζαηρ ΒΟΟΣ Δηπάθῃ, τυρὶ. Επ. 
884, ψῸ α16 ΕΥΙΉΥΘΩ ΒΆΡΘΩ: τοῦτο 
γὰρ ̓λάχος ΜΜοὶρ᾽ ἐπέκλωσεν ἐμπέδως 
ἔχειν, ϑνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαι 
ξυμπέσωσιν μάταιοι, τοὶς ὁμαρτεῖν, 
ὕφσ᾽ ἂν γᾶν ὑπέλϑῃ, απὰ Ηδβϊοά. 
ΤΏΘορ. 217 καὶ ΜὝῆροίρας καὶ Κῆρας 
ἐγείνατο (Νὺξ) νηλεοποίνους (ἀϊθ 
ΘΥ θαυαησθ]ο5 βυγαΐθμαθη Κρούθη 
Βαῦθηῃ αἀἸθβοὶθθ Βοάθυαϊαηρ τῖθ αἱ 
ΕΥ̓ θη, το]. ϑορύ. 1064 φϑερσιγε- 
νεῖς Κῆρες ᾿Ερινύες ἁαπὰ Εαμῃ. 321, 
γὸ αἀἷθ6 Εὐη θη σ᾽ ΘΙ 8}}5 ΚΙηαοΥ 
ἀον Ναδαομθῦύ σοηδηηῦ πργάθη). «“- 
ὈΙΘΒΟΣ ΘΙ, ΖαΒαιητ ΘησΘ ΒΔ] θη τηϊὺ 
910 ἢ, χοὶσύ, σᾶγαμῃ ΖΘ 85 ποοῖ ἀθι 
γοΥβ συ 586 υαπΐου]οσῦ, σογαθΐθυ 
Ῥτοιηθίμοαβ αἴθ αοἔδῃν ἀθὺ Επέζῃτο- 
παπρ' γογϑυθ, Υ 61. ΕἸΩ]οἰπηρ 5.10 ἢ. 

δ18. οὔκουν -- γε: αἴθ Μδομύ 
Ὧἀ68 γογδηρσηῖθβοθ ὥθου Ζθαβ πὶγὰ 
δαΐ αἀ16 Νούπομαϊρσκοιξ, οἷ γοῖ- 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν; 
τ 95 9 μ᾿ ᾽ ἤ Ἁ ἤ 

τοῦτ οὐκ ἂν ἐχπύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 

ἢ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυναμπέχεις. 

ἄλλου λόγου μέμνησϑε. τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 
καιρὺς γεγώνειν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 
ἰκ 4 Ἀ Υ̓ Ἁ ΄ ᾿ ᾽ Ἁ 

ὅσον μάλιστα" τόνδε γὰρ σῴξων ἐγὼ 

δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. 

(στροφὴ α΄) 
μηδάμ᾽ ὁ πάντα νέμων 

ϑεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ κράτος ἀντίπαλον Ζεύς. 

μηδ᾽ ἐλινύσαιμι ϑεοὺς ὁσίαις ϑοίναις ποτινισσομένα 

βουφόνοις. παρ᾽ Φἀκεανοῦ πατρὸς ἄσβεστον πόρον. 
μηδ ἀλίτοιμι λόγοις" 

9 4 ; Φ.᾽ ᾽ , ἃ , 2 9 , 

ἀλλά μοι τόδ᾽ ἐμμένοι καὶ μήποτ᾽ ἐχτακείη" 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

ἁδύ τι ϑαρσδαλέαις 

σΘΏΘη σορσθη αἀἷ16 ΘΙ ἰογάπαμηρ χὰ 
Ὀαβοῃ, Ῥοβομυδηκί. γρὶ. ἀἱθ ΩΣ 
ἀδΥ Ρυξ δ Ὀ61Ὶ Ηρτχοά. 1 91 τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατα ἐστι 
ἀποφυγεῖν καὶ ϑεῷ. 

ὅ19. Υρὶ. Ευμι. 19 τί σοι πέ- 
πρακχται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν κακά: 

ὅῶῶ. ὲῦ ὅ.}ο]. Ὀοππιογκύ: τῷ 
ἑξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. 
- λόγος (τὶθ ἔπος) δπθρ' γομ θη 
ἰεΝ ΟὐδθΥ ἀοροπβίαμα αον Βδάθ. 
ΥΩ]. Εμπγ. Ηθ]. 120 ἄλλου λόγου 
μέμνησο, μὴ κεένης ἔτι. 

ὅ94. ὅσον μάλιστα πὶθ ὅσον 
τάχιστα, νρῖὶ. Κυῦρον 118 49, 10, 2. 

δ26---ἢ60 χνγοῖῦθθ 5' 511 ΟὩ. 
Πογ [μα], σπϑιομον Ετὐϊθᾶάθη τὶ 
ἀον οἰ μοὶ ἃ. τυ ῖσοθβ, ἀπροβύδυίθβ 
αβϑίη ργοὶβῦ, θηὐβρυιοῦ ἄθαι Θ6- 
ἀδηκθη ἀ68 Ομουγουβ ὅ19 τί γὰρ 
πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν; 
Ζαὰ αἀἴθβθαι [ὩΠδ]ὺ βυϊσηνηῦ ἀδ5 Μαίβ 
ἀθν οϑυοβαβίβομθη Εἰ βυπξμοθία 
(θακίγ!ο- ΕρΡΙὐγ θη), σϑιοῦθ π ἀθὺ 
ϑοθν ἅ]6 468 ὑγαρΊβομ θη ΡαΐμΟΒ θἰηθη 
ΑὈΡΘΗΌΙΙΟΚ θγαυϊοκοπᾶθ Κὔμ]θ 
τι. Ὠθιΐθυθῃ ΕὙΪΘα θη 5 ΠΟΥ Θ᾽ ΠΥ θηἢ 
(ΥΥ ϑβίρδ)). 

ὅ26 ἢ ὁ πάντα διοικῶν Ζεὺς 
μηδέποτε ἀντίπαλον κράτος ποιοῖτο 
τῇ ἐμῇ γνώμῃ ἀντὶ τοῦ μηδέποτε 

ἐναντίος μοι γένοιτο ὅ6080!. --- ϑεῖτο 
κράτος ἀντίπαλον: γ6}]. χὰ 168. 

ὅ29 ἴ. ὁσίαις ϑοίναις: ἀ16 Ορΐἕοτ- 
τ Ὠ]σοιΐθη, σθῖομα ἀϊθ ΟΚοθδηϊάθῃ 
ἄθῃ οὈθέθη (Οὐὐξοση ἂμπὶ ΟΚθδμΟβ 
ἀδΥὈΥσΘη, ΘΥΠΠΘΤῚ 8 αἀϊθ6 ΜΔ81- 
χοῖξθπ ἀθὺ Ἀςμίορθα Ὀοὶ ΗΟΙΏΘΥ 
“}; 428 Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν 
μετ᾽ ᾿ἀμύμονας Αἰϑιοπῆας χϑιξὸς 
ἔβη κατὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ΄ ἅμα πάν- 
τες ἕποντο). --- βουφόνοις: γρ]. Εσπ. 
288 καϑαρμοῖς χοιροκτόνοις, Αρ. 209 
παρϑενοσφάγοισι ῥείϑροις. 

ὅ82. ἄσβεστον πόρον: γρ]. 189, 
ἄσβεστον. ἀκατάπαυστον ΘβυοΒ,, 
Αρ, 988 ἔστιν θάλασσα, τίς δὲ νιν 
κατασβέσει; Ζὰ πόρον 806, ΟΒο. 866 
παρὰ Σκαμάνδρου πόρον, Ραι8. 498 
ἐπ᾿ ᾿Αξίου πόρον. 

ὅ84 ἢ τόδε ᾿Το]ϊρθπᾶθ ΠρΌΘη8- 
γτϑ 66]. --- ἐκτακείη: Ὑιάθίυν ἃ βουὶ- 
ρίατα ἱ ἴῃ ἐδ, 00}18 Οου ὶβ ρϑυϊ τη 6886, 
αὰδ ἰρηϊ δαπιοΐο δυὺ 80]18 ται τ 
ΟΟἸΠ]αθβοιὺ Ιάθοαπθ ἀο]θίαγ. δῖο 
Αὐβίορῃ. Να. 110 εἰ... ἀπωτέρω 
στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον τὰ γράμ- 
ματ᾿ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίκης 
(οι). ΥΩ]. 189 ἃ. Κυ δ οἰϑρ. 
ἵγρτη. ῷ, 12 λῆστις δ᾽ ἐκτήκει μνη- 
μοσύνην πραπίδων. 

ὅϑ06. Υρ!. ΤΆΘορῃ. 16ὅ ωὠδ᾽ εἴη 

ἐπ υωτοκο.ς τρπττῆγδας “πόνον φτνι ρων ΞΣ σὰς εἰν «Ἐν ωρατανφ":» τα. δ 

᾿ ̓ νε νοὶ. νχμὐκον τοις “ὦ ϑυκξυ δι.» ἡ δ 

νον υὐϑυυμνϑ ο κα. υρλυ ωνς.-- ω.ὄ συμ 

- 
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κ κ , ᾿ »] ᾿ “." 

τὸν μακρὸν τείνειν βίον ἐλπίσι. φαναῖς 
Ὰ 9 Ν , Ε 2 3 ῇ Ἔ ’ , 

ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἕν εὐφροσύναις. φρίσσω δὲ δὲ 

δερκομένα 

μυρίοις μόχϑοις διακναιόμενον -- -- « -. 
ἂν ν , 

Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 

ἰδία γνώμα σέβῃ ϑνατοὺς ἄγαν, Προμηϑεῦ. 

(στροφὴ β΄) 
ἰκὴ , τ , Ἁ - ’ πιο: ξι - 

φέρ᾽ ὕπως ἄχαρις χάρις. ὦ φίλος, εἰπὲ ποῦ τίς ἀλκά; δ4ὅ 
’ , , 9 «9 ᾽ , ἼΞ 

τίς ἐφαμερίων ἄρηξις; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 

ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν 

ἀντόνειρον, ἃ τὸ φωτῶν 
9 Ἁ Ζ Ν ’ » ᾿ κε 

ἀλαὸν {δέδεται γένος ἐμπεποδισμένον; οὔπως δῦ0 

κεν ἄμεινον" ὁμόφρονα ϑὺυ "μὸν ἔχον- 
τας νόσφι μεριμνάων εὐφροσύνως 
διάγειν τερπομένους. 

581. τὸν μακρὸν βίον (,,.41160 Τασθ 
ΒΘΙΠ68 ΠΘὈΘη85): 2Ζὰ 449, --- τείνειν: 
ῬοΥβ. 108 ὁ μάσσων βίοτος ἣν ταϑῇ 
πρόσω, Αρ. 1862 ἡ καὶ βίον τείνον- 
τες ὧδ᾽ ὑπείξομεν; Επν. ἴοη 624 
βίου αἰῶνα τείνει, Μρά. 610 ἄπαις 
γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον; 

ὅϑ88. φαναῖς ἐν εὐφροσύναις: 
γϑ]. Ρ]αῦ. Ρμδάν. 350 ἢ εἰς γὰρ 
σκότον οὐ νόμος ἐστὶν ἔτι ἐλϑεῖν 
τοῖς κατηργμένοις ἤδη τῆς ἐπουρα- 
νίου πορείας, ἀλλὰ φανὸν βίον δι- 
ἄγοντας εὐδαιμονεῖν. -- ἀλδαίνειν Θἷὴ 
ΘΡΊΒΟΒ6Β Ὑγοτΐ τῦῖθ νόυθθὺ ἀλιτεῖν. 

ὅ48. ἰδίᾳ Θδαϊβρυϊομῦ ἄθπὶ Κ᾽ ΏΠΘ, 
πἷομὲ 8Όθὺ ἀθπὶ γογβιηδίβθ, ΘΙ οἢ 68 
“Ὡ υ γϑυ]δησί. γε]. Απήδησ. 

ὅ44 1. φέρ᾽ ὅπως Ῥυβσπδηῦ, δεῦρο 
δὴ καὶ σκόπησον ὅ680]. - ἄχαρις 
χάρις: ἡ χάρις ἣν ,ἐχαρέσω τοῖς 
ἀνθρώποις ἄχαρις ἣν καὶ ἀμεί- 
ψασϑαί σὲ μὴ δυναμένη 5080]. νοὶ. 
Α΄. 164 ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 
μελέων ἀδίκως ἐπικρᾶναι, ΟΒο. 42 
τοιάνδε χάριν ἀχάριτον ἀπότροπον 
κακῶν, Εἰαγ. ΙΡἢ. Τ,, 06, Ρμδη. 1757, 
ἀδ8 ταν πεαν νΝ Ἶρος σε (θὰ. 18, 
78) αἱ. τὰ 904. --- ποῦ τίς: σἹ]. Εαγ. 
ΑἸΚ. 418 ἰδ Ζεῦ, τίς ἂν πῶς πᾷ 
πόρος κακῶν γένοιτο; Κτῶρογ![ 8 δῖ, 
Δ1. τῦ, 

δ46 ἢ ἐφαμερίων: τὰ 83. --- Ζα 
ἀογ βόδι! ἀθυαπσ ΔΟΥ τ ΒΟ] Οἤ θη 

ΟΒππιδομῦ ἃ. ϑοδνᾶοιθ υρ]. Αὐὶ- 
βίορΒ. Αν. 08 ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες 
ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ προσό- 
μοιοι, ὀλιγοδρανέες, πλάσματά πη- 
λοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνά, ἀπτῆ- 
νες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοί, ἀνέρες 
εἰκελόνειροι. -- ὀλιγοδρανέαν (ταϊὗ 
ΘΡΙΒομοΥ αδηθ δ): Ὀθὶ ΗΟΙΊΘΥ 
βύθὺ ἀδ8 Ῥαυοἱρ ὀλιγοδρανέων Ὑ16Θ 
ὀλιγηπελέων. -- ἄκικυς᾽ ἀσϑενής, 
ἀδύνατος ΗΘΒΥΟΒ., ΑΘΒΟἢ. ἔγρτη. 280 
σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι κῖκυς οὐδ αἷμόρ- 
ρῦτοι φλέβες, Οἀἁ. 11, 398 ἀλλ᾽ οὐ 
γάρ οἵ ἔτ᾽ ἦν ἃς ἔμπεδος οὐδέ τι 
κῖχκυς. 

ῦ48. ἀντόνειρον, ἰσόνειρον, γρ]. 
σὰ 448, Ῥιμπά. Ργίῃ. Υ1Π 186 ἐπά- 
μεροι" τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; σκιᾶς 
ὄναρ ἄνϑρωπος, Ἐπν, Μρὰ. 1284 
τὰ ϑνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦ- 
μαι σκιᾶν. --- φωτῶν, ἀνδρῶν, γρ]. 
ΒΟΡΆὮ. Αἱ. 800 ὥστε φῶτας ἴπὶ θθαθη- 
βαἐ Ζὰ ΤΊΘΥΘΙ. --- ᾧ δέδεται: ΑΠΊΗ. 
Ρᾳ]. ΥἹ 296 ἐκ γήρως ἀδρανέίῃ δέ- 
δεται. 

ὅδ0. οὔπως “-- παρεξίασι βουλαί: 
ὙΒ]. ΒΌΡΡΙ. 1048 4ιὺς οὐ παρβατός 
ἐστιν μεγάλα φρὴν ἀπέραντος, θὰ. 
..108 ἀλλὰ μάλ᾽ οὔπως ἔστι Διὸς 

γόον αἰγιόχοιο οὔτε παρεξελϑεῖν 
ἄλλον ϑεὸν οὔϑ᾽ ἁλιῶσαι, Ηβθ8. 
Τμθορ. 618 ὥς οὐκ ἔστι Διὸς πλέφαι 
νόον οὐδὲ παρελϑεῖν ἃ. χὰ 906. 
Ζὰ παρεξέίέασι ποοὴ 1], 1, 133 οὐ 
παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις, ΞΟΡΒ. 
Απΐ. 60 εἰ νόμου βίᾳ ψῆφον τυραᾶν- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗῊΣ. 

τὰν Ζιὸς ἁρμονίαν ϑνατῶν παρεξίασι βουλαί. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

ἔμαϑον τάδε σὰς προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, Προμηϑεῦ. 
τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα δδὅ 
τόδ᾽ ἐχεῖνό 8’ ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ 

ἃ , Ἁ ’ καὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν 

ἰότατι γάμων, ὅτε τὰν ὁμοπάτριον ἕδνοις 
ἄγαγες ἫἩσιόναν πείϑων δάμαρτα κχοινόλεκτρον. 

ΤΩ, 

᾿ - ἤ τίς γῆ; τί γένος; τίνα φῶ λεύσσειν 

νων ἢ κράτη παρέξιμεν. -“--- τὰν 
Διὸς ἁρμονίαν: 080]. ὑψηλῶς καὶ 
τραγικῶς τὸν τῆς εἱμαρμένης ψόμον 
Διὸς ἁρμονίαν εἶπεν, ΔΌΘΙ οἴη 50]- 
οὔθ Οφάδηκθο ἰβέ ἘΝ ἈΏτα ὅρ 108 
ὩΒΟῺ δὅ14 ἕ ; νἱθ] τ Σ ἰδὲ ἁρμονέα 
Διός ἀϊθ Βάρυηρ, Οτγάπαηρ, ἀϊΐθ 
ν ο] σοί σέο ΟτάπυηρῚ 1Τὴ Βοΐθμθ ἀ68 
ἄθυβ, γ9]. 280 διεστοιχίξετο ἀρχήν. 

ὅδ. διαμφέδιον μέλος" ἀλλοῖον, 
διαπαντὸς κεχωρισμένον" ἀμφὶς γὰρ 
χωρίς" Αἰσχύλος Προμηϑεῖ δεσμώτῃ 
ἨΘΒγυ ἢ. 

δδθ6. τόδ᾽ ἐκεῖνό τε: νρὶ. Εν. 
ΚΥΚΙ. 87 μῶν κρότος σικινίδων 
ὅμοιος ὑμῖν νῦν τε χῶτε Βακ- 
χίῳ κώμοις συνασπίξοντες ᾿Δλϑαίας 
δόμους προσῆτε. --- λουτρά, ἀδ5 ΗΟΟἢ- 
“οιἰβθδα. Υϊὶ. 5080]. Ζὰ ΕΓ. Ρμδῃ, 
8471 εἰώϑεσαν οἵ νυμφίοι τὸ πα- 
λαιὸν ἀπολούεσϑαι ἐπὶ τοῖς ἐγχω- 
ρέοις ποταμοῖς. 

δῦ8. ὑμεναιοῦν, τὸ ἄδειν τὸν 
ὑμέναιον καὶ συνάπτειν τὸν γάμον 
Ρῃοὺ. ΑὉΘΙ 68 ἔγαρσῦ 510}, ΟὟ ἔΐγ 
αἰθ θυβῦθυθ Βθάθαξαπα πἰομί Ὥ8ΟῊ 
Απδ]ορῖθ σὺ ὕμνος, ὑμνεῖν ἀθΥ 
ἴηῆπ. ὑμεναιεῖν Ἰαυϊοίθ. 

ὅδ9. ἐότατι οἵη ΗσἸΩΘΥἾΒ0Π68 
Ὑγοτῦ; πὶθ 6οβ Θά. 11, 884 ἐν νόστῳ 
δ᾽ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός 
᾿δῇ Απβυϊξιοπ᾽ Ὠοιβῦ, 80 Ὀράραϊοί 
68 δῖον " ἃ18 ΑἸ] 8᾽ , ΨΩ. ἕκατι. --- 
τὰν ὁμοπάτριον: Ηθείοηθ ἰϑὺ π80ἢ 
ἄθη Ζθαρηβ ἄθα Αἰκαβίαδοβ Ὀρὶ 
ἄθυη ΘΟΒΟΪ. Ζζῃι Ηομῃ. Οἀ. 10, 2 ἀΐθ 
ΤοΟΟΒέοσ ἂἀθθ ΟΚθδηοβ (ὡς δὲ ἌἌκου- 

Ἀβοηυχοβ, Ῥχοσηθίμθαβ. 83. Ααῇ. 

σίλαος, Ἡσιόνης τῆς Ὠκεανοῦ καὶ 
τοῦ Προμηϑέως, τιϑτα!] 0} Φευκαλίων 
ἣν υἷός). 

ὅ00. δάμαρτα κοιψόλεκτρον σο- 
Ὠδυῦ χυηδομεῦ ζὰ ἤγαγες. --- Ὠῖ6 
ἕδνα ουὶοὶὰ ὈΥΒΡΥΩΠΡΊΙΟΙ ἀθγ 
Βτδαίναῦθυ, ἀθβῃϑ!] Ὁ παρϑένοι ἀλ- 
φεσίβοιαι Ι. 18, ὅ98.Ή,. θθὴ ἀδὺ 
Βγαυύκαυῦ τῶῦ ἱπαορθυτηδη βοιοῦ 
Βτδαοι. ΑΌΘΥ δαυῖ ἀϊθ πέσ ἰοΚ]σηρ; 
6 ]08ῃ6 ἀθν Βγδιοι Ὡδοὴ Το. Θϑίτη. 
18 ὈΘῚ θη αἰΐθη Οθυπιθηθη σΘΠΟΙ,- 
6 δῦ, ἀδίβ ἀδγ Κδυΐργθὶβ βἰοἢ 
Ϊῃ Θἷῃ6 Μουρθηρδῦθ [γ ἀ16 Βυδυῦ 
γουνδηθ]ῖθ, τπυθὶβὺ δοῃ Ηομ. 1]. 
11, 242 τ Ὠΐη, -- πείϑων : ἀδ5 Ῥιἕᾶ- 
ΒΘΏΒ ΥῸΠ ἄἀθὴ ᾿ἄπρσούθῃ Ζυγράρῃ. 
ὕ τίσι ΥΒ]. ϑΌΡΡ]!. 918 τάμ᾽ 
ὀλωλόϑ᾽ εὑρίσκων ἄγω. 

ὅ01---886 ἀντι ύΐθ5 Ερθϑίβοάϊομ: 
ἴΙΪο α. Ργτοιηθύμϑθαβ. ἢὶθ ἴο- ϑαρθ 
Ὀογ τὺ ἀϊθ Ῥγοπηθίμθυβ- ϑαρ βρβαν -ὦ 
ἀ16 ΑἸ βίδιησησηρ ἀθ8 θα κΊθβ, ἀ68 
Βροίγθιθυβ ἀθ8 Ῥχοιαθίμθαβ, γου ΕΡ ὃ- 
ῬΏοβ, ἄθῃῃ ϑομβηβ ἀ 63 Ζθα5 ἃ. τα 
Ιο (Ζα 114). ῬΔΠΟΥ Ὀδγοϊἑοῦ ἀδ5 
Αὐδέγοίθῃ ἀθὺ 1Ιο ἴῃ ἔουτθ ον Β6- 
ΖΘ Βυπρ' δῇ ἀὰ8 Αὐξέγθίθῃ 65 Ηθ6- 
τ  ΚΊ68 ἵπιὶ Προμηϑεὺς λυόμενος νοΥ. 
Πθὺ Ηϊηνθῖβ δυΐ ἄθῃ ζυκδηξιίσοη 
Βεοίγοϊθυ δϑ ἐσὲ ἴῃ ἀΐθ Ὀθβέθ 
γεγο πάπηρ τηϊῦ ἀοΥ Ηοπυηρ, πε]- 
688 Ῥεοιηθίῃθαβ δ) βθίῃ Οθῃθίπμηηΐβ 
γῸὴ ἀον Ηοο ζοϊῦ 468 Ζθαβ Κηπᾶρει. 
1)16 τηδίθυ 6} ]6 Βράθαϊαηρ ἄθυ 1ο- 
ΘΟΘΠΘ ᾿ἰορσὲ ἀδτίη, ἀδίβ ἴὸ 8]5 υἡ- 
ΒΟΒυ]αϊρ ψουβορίδ Θαξγιθῦ τὰ. ἸΏ 
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ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

’ Ν “- 3 ᾿ 

τόνδε χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν 

χειμαξόμενον;: 

τίνος ἀμπλακίας ποινὰς ὀλέχῃ; 

σήμηνον ὅποι 

Βομδηαϊυηρσ ὈΘῚ ὑπκ]αΥ Υ ἃ. ΟὈΘΥ- 
ΒΒ ΘΒΠΙΟμοΥ Αὐδαθδυηρ ΖθὰβΒ 1ΠῚ 
ΒΟ ΠΠτηγηβέθῃ 210 16 ΘΥβομϑίηθῃ 1 [80.Ψ 
Πάγῶη πϑσὺ ἀπὰ θυμοῦ 810} ἀθὺ 
Ἰο᾽ἀθβομα  ]]οὴθ Τυοΐζ ἀθ8 Ρτο- 
τηθύμοαβ, ὈΪΐδ 810} αἴθβθύ δΐ ἀδὺ 
Ηδμθ ἄθὺ 1ιϑιἀθηβομαῖν Βἰηγο ΒΘ η 
18 [50 ταῖῦ βοϊοῆθιη ἨΟΉ 6 γῸῈ ΒΘΙΏΘΙΩ 
δ μθἰ μη ἶββθ Ζὰ βρύθομθῃ, ἀδίβ ἀδ8 
ΕἸΩΒΟΒγοϊῦθη ἀ68 Ζθιι5 ουΐοϊ ρθη τη ΐβ. 
5ο ψνιτὰ ἀρθγὺ ὑουρδηρ ΖῸΓ 
Κωξεαβύσορμβο θηύνιοκθϑ,ί. 
ὕθτισθηβ τὰΐβ ἀΟΥ σΘΟΡΥΔΡὮΙΒΟΏΘ 
Τὴ δ]ὺ ἀϊθ868 ΕΠ ΡΘ ΒΟ ΟῚ Β μαϊῦ Β6Ί 6 ἢ 
υΠἀου θη. πὰ τηβγομοηῃδΐθη 
Μη οι αησθη πἰὶὸ ἀθγ Ιπῃα]ῦ ἀδΣ 
Ηρτδκ]65- ὅθοπθ τὰ Προμηϑεὺς λυύ- 
μενος (γ6}]. απίθῃ σὰ ΕὙρτα. ΥἼΠ α. 
Υ1Π) ἔδυ ἀἰθ ἀδυηα!σθη ΑὐμθηθΥ 
Θἴηθη ὈΘϑομάθγθῃ δὶ σομδὐ Βα θη. 

ρθουν ἀϊθ Ἐπ βύθμυηρ ἀθὲ [ο- ϑδᾶρθ 
νοὶ. ΕἰπἸοιαηρ 5. 8 ἢ Ἰο ὑυδὺ 818 
σομότηϊο Φυπρσίνδα δαΐ (ὅ88, 614: 
ἀυγορ ἀϊθὸ Μάᾶβκθο 80 ἀαγροβίθ "). 
ΙΪη ἄρῃ δ] θύθη  ούκθη ἀθν Καμϑύ, 
Ὀρϑοπάθιβ ΟΣ Ὑδβθητηδ ουθὶ, 6δυ- 
βΒοβοιοῦ ἴο ἴῃ Κυμροβία!υ: δυῖ ἄθιὰ 
ΤΏτοΩΘ ἀθ8 δι κ  βομθη Αροΐΐο, 
οἴπθιῃ ὄεσκο ἀθ5 Βιἀμαῦθυβ Βᾶἃ- 
γ Κ165 (απ 0]. 60), ἂν Ηθγᾶ 8η- 
σθὈγαομῦ, ὈΠΟοΚοπα δαΐ [ο, ἵσσθὶοῃθ 
Βοθοι Καὰμ 180 (Ραυβ. {Π1| 18 8 7), 
πὰ ὃ ΘΙΠΕΥ αἰξογύιμ ΟΠ Θη 
(βου νυ ζῆσυν θη) αβθ ἀον Μἅη- 
ΟΠΘμΘΥ  αϑοηβδιητηϊπησ (Ρδποῖΐκα, 
Αὐροβ Ῥαπορίθβ Ταΐ. δ) εἰὑχὺ ΑΥρὸϑβ 
ααΐ ἄἀον Ετὰθ ἱπ ουδα!ομοσ 66- 
βία!ῦ τοῦ οθθὰ Αὐρ δαΐ χού σου 
Βτγυβῦ, τοἱϊδ θοσγιηὴϑισ ἰΔηρΘΙΩ 
Βατίθ ἃ. Κορίδδδγθη ἃ. δᾶ ϊῦ ΘΠ θη 
Ἰδῆσθη ϑίτιοκ ἴῃ ἃογ Ἐθοβύθῃ, 
ἀθγ ἀπ ἀϊθ ΗδΥΠΘΥ οἷμθβ Εἰηα 68 
σοπυπάθη ἰδὺύ. Πδηθῦθη βὑθὺ Ηου- 
Τη68, ΜΘΙΟΒΘΥ τἱϊῦ ἀθὺ ΤΠ 1 ΚΘὴ ἄρῃ 
ΘΈΓΙΟΚ ποῦθῃ ἄθη Ηδγμθύη ἔα[βὺ, 
τοϊῦ ἀον Πδοβίθῃη ΔΌΡΥ πδορ ἄθιῃ 
ϑομσοτίθ δυσί, πϑγοπὰ ἀθν Ηυπὰ 
ἀ65 ὙΥ ἀομίθυβ νοῦ ἰῃπὶ βοίηθη Κορΐ 
ἀτομβεπὰ σοσθὰ ἴῃ οὐ μβού. Ῥᾳγο ἢ 

ἄρῃ Εἰπῆαϊβ ον Ττασδαϊθ συγὰθ 
Ιο δοι ἴῃ ἄθη Κυπβιίαδνιβῦθ ρθη 
Θ'θπθ ρσοβόγηϊθ ΔΦαηῃρσίταα. 80. θυὺ- 
ΒΟμθίηῦ 816 ζΖ. Β. δυΐ οἷποὺ τοῦ- 
Βσυτγίσοθη 886 465 Βου]ηθν ΜυΒΘΌΓΙΩΒ 
(Ραποῖκω ἃ. Ὁ. Ταῦ. 8). Αὐοὰ ἀἱθ 
ἐβίθομβοπάθ Βιθιηβθ᾽ (νρὶ. ϑυρρὶ. 
806 τέ οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ 
βοΐ; --- βοηλάτην μύωπα κινητή- 
ριον, ὕογρ. αθουρ. ΠΠ 147 οἱ πο- 
τΘ ἢ 8.8110 Βοιηδῆῦχη οϑῦ, οθβύγαμῃ 
αταῖ νϑυΐοσο γοοϑηῦθβ), ἀθύθη ΠΟΟἢ 
ἴῃ ἀον Εὐζ ϊυηρ Υ. 615 ΕΥ̓ μπαηρ 
σοβοβιθῦ, πυυΐβίθ Ὀθὶ ἀθὺ βοθῃϊβοῆθη 
Παυβύθ! Πρ πο ΘΙ Όθη πη σψυγὰθ 
ἀατοῖ αἴθ ὈΠᾺ]ΊΟΠ6 ΑὐΐἝαββαηρ σοὴ 
οἶστρος οτβοίχυ; ἀθὺ ἴῃ δβϑυθὶ γϑυ- 
βοίζθμαθ ϑίδοῃϑὶ σαγὰθ 418 Εοὶρθ 
ἄθν Εσϊηπθυαηρ δὴ ἄθῃ ὑὔοκἸβοθ 
ΒΙΙΟΚ ἀθ8 Αὐροβ σοαραίθὺ (667). 
οσθὰῃ ἀθὺ Ὀθϑοπμάθγσθη Αγ Ἂἀ(68 
Αὐΐ- ἃ. ΑὈὐγοίθηβ ἀθὺ ἴο μαΐ δοῃ 
Που απὰ 8177, ψχὶθ οὔθ Ὀθί Ααΐ- 
ἰχούθῃ ἀθβ Οἤοσβ, ἀθὺ ϑομδαβρΊθὶ θυ, 
ἰοὺ ἄἀθε μοῦ αἴθ Ὀθίπι Ααπΐ- υπὰ 
ΑὈἰϊτούθη οἷθοσ Ῥθύβοῃ ρθὈγδθ ἢ - 
Ἰοῦθη Αμπερϑϑίθ. 

5608. χειμαξόμενον ἴῃ ΘΟἰρσΘ. ΠἸΟΠΘΥ 
Βράρθαξυαησ ἰάθη μὰ ἃ. δ οὐΐοσ 
δυβσοβοίφ", νοὶ. 1ὅ. (Μθῆγεσο ἔτ- 
ΚΙΆΥΟΥ θη ἀὰ5 δΥ͂οτῦ ἴῃ ἄδοι- 
ἰγσασθηοῦ Βοαθαξαηρ ᾿νσοχαύατμη, οτὰ- 
οἰαϊατα᾽, ψῖθ 68 ϑορῃ. ῬἘ1]. 1469 
Ἑρμαῖον ὄρος παρέπεμψεν ἐμοὶ 
στόνον ἀντίτυπον χειμαξζομένῳ, Ευγ. 
Ηἱρρ. 816 ἄλλῃ δ᾽ ἐν τύχῃ χειμά- 
ἕομαι, ϑΌΡΡΙ. 269 πόλις χειμασϑεῖσα 
βίθῃξ, υρὶ. απΐθῃ 838, 048, 1015.) 

ῦθά. ποινάς ἰδοῦ Δρροδίδίοη χὰ 
ὀλέκη. δθν αίογρδησ σἱγὰ ΖῸΓ 
Βαΐξο ἔν ἄθη ΕἾθυθὶ. Υρ]. Αγ. 224 
ἔτλα δ᾽ οὖν ϑυτὴρ γενέσϑαι ϑυγα- 
τρὸς γυναικοποίνων πολέμων ἀρω- 
γὰν καὶ προτέλεια ναῶν, ϑορΆ. ΕἸ. 
δθ4 τένος ποινὰς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ 
ἔσχ᾽ ἐν Αὐλίδι. Ὅ16 86]ἴθποσθ ου- 
διαββθ ΠὰὩρ ΘἰΠΘΥ βοϊσθθη ἈΡροβὶ- 
ἰϊοη (γα. Κυᾶρσον ΠῚ ὶ 67, 10, 6) ἰ᾿δϑύ 
Βΐοσ ἀσγοῦ αἀἰθ Ετασο υϑυδη]αίϑῦ. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ΕΝ ς ’ γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι. 
δ ἃ, 

χρίει τις αὖ μὲ τὰν τάλαιναν οἶστρος. 
εἴδωλον ἄργου γηγενοῦς, ἄλευ δᾶ. 
τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 
ὃ ὃὲ πορεύεται δόλιον ὄμμ᾽ ἔχων, 
ὃν οὐδὲ κατϑανόντα γαῖα κεύϑει" 
»} Υ 

ἀλλά μὲ τὰν τάλαιναν 
᾽ ᾽ ’ ΠΝ ἐξ ἐνέρων περῶν κχυναγεῖ πλανᾷ 
τε νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμαν. 

(στροφή) 
ν Ἁ νἊ ΄ 93 Ν ἢ ὑπὸ δὲ χηρόπακτος ὀτοβεῖ δόναξ 

ὁλέκω (ὀλέκομαι) ἰϑὺ οἷπ Θρίβομθβ 
Ὑγονῦ. Ἐβ δηδεοὺ βίο! Ὀδὶ ἄθη Ττᾶ- 
ΒΊΚΘΥΝ ΠΟΟῚ ϑόρῃ. Απέ. 1986 (ὀλέ- 
κειρ), ΤΎΔΘΏ, 1018 (ὠλεκόμαν). 

ὅ07. “αοὰ ἀϊοὶϊῤ αὖ, 1ὰ 5οἰΐθ οἱ 
ΟΟΠΥΘΠΙΘΩΐΘΥ βρθοίαίουϊβ οορτἰαἰίο- 
ΠΘΤ δα 68, αἀδ8 Θχέγα βοθηδπ ρϑδβίδ, 
βαηΐ, ὑγαά ποῖ᾽ (οι (2). 

ὅθ8. γηγενοῦς: ϑυρρὶ. 806 ἌἌργον 
. παῖδα γῆς. --- ο}] ϑοβγθοκθη 

ὉΠ ΘΓ υ Ομ ὐ Β10} ἴο τηἱϊὺ ἄθιη Η]]66- 
ταῦ ἄλευ ([ν ἄλευε) δᾶ: ΒΌΡρΙ. 628, 
βορύ. 141 ἄλευσον, ϑορέ. 86 ἑὼ ἑὼ 
ϑεοὶ ϑεαί τ᾽ ὀρόμενον κακὸν ἀλεύ- 
σατε. δὶΘ Αροόοκορθ ἄλευ νὶβ Ατὶ- 
βίορῃ. Ηϊ. 821 παὺῦ παῦε, πο ἔτοὶ- 
ΠῸΒ. αἴθ ὙΥΘ θυ βο αηρ ἀθ8 σ᾽ θη 
ὙΝοτίθβ ἃ. ἀθὺ γσυϊρσᾷτθ Του ἀΐθβο 
Εόγτι θη βου! ἀϊρέ, ΗΐϑΥ βομοὶπὲ ἄθὲ 
Οθογδαο ἢ}! ἀν ΑΡΟΚΟρΡΘ ἰπ ἄθι ἔου- 
τη] Βα ἔζθη Η]] ογυῇ ἄλευ δὰ (ἀλεύδα) 
ἸΠγΘῺ αταμὰ Ζῃ ὨδΌρη. Υρ]. φεῦ 
δᾶ (φεύδα). --- δὰ γοκαίίν νου Ζᾶς 
ΞΞ- Ζᾶς -- Ζεύς, νρ]. ἀ Ζήν ϑυρριὶ. 
102, βύθῃὺ Ἰϑάοοϊβ πῸΓ 818 ὈΪοίξθ 
[η θυ) κύϊομ (- ο Θοὐἑ!), πίομξ 8]5 
ΑὨγαΪαπρ ἀθ8 Ὀθβοηάθτθῃ Οοέξοα, 
ΥΒ]. Ευμη. 8714 οἰοῖ δᾶ, φεῦ. 

ὅθ09. τὸν μυριωπὸν βούταν Ὠδοὴ 
ἄθηι Ζυν βομθηβαίζθ, 818 οὐ Ἶάργον 
γηγενη, πα εἰσορῶσα, 818 ΟὟ οἰστροῦ- 
μαι γουδαβοορθηρθη ᾶγο. ΜὶΙὺ θυ 
ἰθἐχέθγθῃ Ἰδ 80 56 ἢ} γϑυρ]θίομθη Ἐὰν. 
ΗθΚ. 910 αἰδώς μ᾽ ἔχει ἐν τῷδε 
πότμῳ τυγχάνουσ᾽ ἵν᾿ εἰμὶ νῦν. 
Κυᾶρου 1 8 ὅθ, 9, 4 ὰ. Οὔθῃ χὰ 901. 

-- μυριωπὸν βούταν: ϑρρ!]. 804 
μεράφρος οἱ οἰοβουκόλον, νρὶ. πἀπέρῃ 

ὅ10. δόλιον ὄμμα οἷπθ ραϑβθηᾶθ 
Βρϑζθίομβησησς ἔτ θη ἐϊοκίβομθη 
ΒΊΟΝ ἀ68 πδοιβέβ] πάθῃ Θθβροηβίββ. 
- ΒΘ Βοοβιηῖθη βἰπα ἀδβ οἰσϑηί- 
ΠἸο86 Μαΐίβ ἔδν ἀΐϊθ Μοποάΐθῃ ἄθυ 
Τταρσδαϊθ, πσθ]οη6 Ἰοἱἀθηβομ  Ῥ ΠἸΟῃ 6 
Ευγθρθηρ᾽ Ζὰπὶ Αὐβάγθοῖκ Ὀτίηρσθη. 
,. 71. κατϑανόντα: ϑαρρ!. 80 
ἄργον, τὸν Ἑρμῆς παῖδα γῆς κατ- 
ἕκτανε. 

ὅ72. ἀλλά με: δι ἀϊθ ϑ.6116 465 
Βο] αὐ νβαῦζθβ ὑνϊεὺ, τσῖθ ϑπῆρσ, οἷῃ 
Β6  Ὀϑίϑηαϊρου ϑαΐζ. Εθηβο 600. 

18. ψάμμαν: ἀϊθ56}06 ΕὈΥ τ ΠΟΟἢ 
Αὐϊβίορῃ. ἴγβ. 1260 τᾶς ψάμμας. 
, ὅτ4 ἢ. ὑπὸ --- ὀτοβεῖ: τὰ 196. 
θεν ἀϊθ ΕἸπβομίθθαηρ Ὀθάθαΐξοη- 
ἀθύθυ (ἰοὺ Κυγχουὴ ὙΥὄτίοσ στἱ- 
ΒόΒ θη Ῥγὰροβί ΐοη ἃ. ἡ ΘύΌυτη Κυᾶσου 
Π 8 68, 48, 4 τι. αηΐθη Ζὰ 878. --- 
κηρόπαῆτος (᾿πδομβροίρι᾽) δόναξ: 
Εαγτ. Τρ. Τ' 1196 αἀρών, ὰς ὃ τ 
ροδέτας κάλαμος οὐρείου Πανός, 
ΤΏΘΟΚΥ. Δ. 1 128 ἔνϑ᾽ ὦναξ καὶ 
τανδὲ φέρ᾽ εὐπάκτοιο μελίπνουν ἐκ 
χηρῶ σύριγγα καλάν, ορίρτ. ΧΙΠ 4 
κηροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος, 
ΟνἹὰ, Μείδμ. 1 712 ἀἰϊβρατίθι5 οᾶ- 
Ἰαγηΐβ ΘΟ ραρηΘ ΟΟΥᾺΘ ἰπίρσ 86 
Ἰαποῦϊβ, Ὑ  γρ. Εἰ]. 11 82 Ῥϑη ῥυμγαβ 
ΟΔΙΔΙΏΟΒ. Οαγᾶ ΘΟΠΪΠΏΡΘΥΘ Ρ]τίβ ἴπ- 
βίχθα!ϊ:, [Ιῃ ὙΥΙΓΚΙ ΘΗ Καὶ ἘΠ Βῖου 
αἴθ ΕἸδθ ἀθβ αὐλητής οἷπ πὰ Ρ6- 

6 Ἐ 

ὅϑσος φῦ τ ρισ εἴ ῳωφα ιν τ πὰ 

ὅφῳ. “οτος. ἀπ επο τυ τ τ ονν απο 

τὴν. ο Ὦ Ὅν {τὰ Χ » «ὦ 

σεται. 
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ἀχέτας ὑπνοδόταν νόμον. 

ἰὼ ἰὼ πόποι. ποῖ μ᾽ ἄγουσιν (πλάναι). 

τηλέπλανοι πλάναι: 

τί ποτέ μ᾽. ὦ Κρόνιε παῖ. τί ποτὲ 
ΔΝ ξ ὌΝ. ς ΠΕ, ) 

ταῖσδ᾽ ἐνέζευξας εὑρὼν ἁμαστοῦσαν ἕν 

πημοσύναις. ξή, 

οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν 

παράχοπον ὧδὲε τείρεις: 

πυρί με φλέξον ἢ χϑονὶ κάλυψον ἢ ποντίοις 

δάκεσι δὸς βοράν, 
’ Υ̓ 

μηδὲ μοι φϑονήσῃς 

εὐγμάτων. ἄναξ. 

ἄδην μὲ πολύπλανοι πλάναι 

γεγυμνάκασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπα 

πημονὰς ἀλύξω. Ν ῳ 

, ’ - Ι ’ 

κλύεις φϑέγμα τᾶς βούκερω παρϑένου;: 

ΠΡ. πῶς δ᾽ οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης. 

σἰοϊίοὶ ἄθπῃ (ἀυγοι αἰ βίσορ Ὠ] 8080 

Ἠοβροπβίου ομαγὰ Κύουϊβιουύθῃ) 66- 

ϑϑηρ ἀογ ἴο. 10 γουμβουρθμθμαᾶθ 

Ῥαγίϊθ ἀθὺ ἴο ᾿ἰδὺ Πθοϊξαϊίν (παρα- 

καταλογή). -- ὑπνοδόταν νόμον: 

ἀϊθ οἰπβοξοσπιθ Ὑ οἶδ τηδ]ῦ ἀϊθ 

Εττϊάυπρ ἃ. Εγβομ ὄρ αῃρ' αἀθγ ἴο. 

δ16. πλάναι, τηλέπλανοι πλάναι: 

ἄϊθβθ ΕΌσπι ἀθυ ΕἸΡδμ8]6 818 ἰϑὺ Ὀ6- 
βομπᾶθυβ ἱτὰ ἀοοΒτη βοθθη Ὑ᾽ ΘΥβιηδίβθ 

ΒΘ νἀ αΟΒ]Π1ΟΒ, γρ]. ϑορὺ. 184 ἐπέλυ- 

σιν φόνων ἐφυλδω αν δίδου, 111 κλύετε 

παρϑένων κλύετε πανδίκως χειρο- 

τόνους λιτάς, ὉΒο. 156 κλύε δέ μοι 

σέβας, κλύυ᾽, ὦ δέσποτ᾽, ἐξ ἀμαυρᾶς 

φρενός, ΕΌΥ. ΗἸΡΡ. 886 τὸ κατὰ γᾶς 

ϑέλω, τὸ κατὰ γᾶς κνέφας μετοι- 
κεῖν. --- Ὁ16 Βι]άσηρ Θἰμ68 ζυβδιη- 

τηθησοβοίχζίοθ Αἀ]οκύϊνβ δὰ ἀθπὶ 

θεἰτοοπᾶθι ϑαθδίδη ιν Πηάοὺ βίο ἢ 

Ὀδὶ Αβομυ]οβ ποοῖ ὅ8δ, δυίξδογάθιη 

Ὀ6ὶ ἈΒΟΒΥ]ΟΒ α. Βορβοκιοθ. ΠῸΥ τηϊῦ 
α Ῥειῖν., Ὑϑῖὶ. τὰ ἄχαρις χάρις ὕὅ44, 
Ῥεὶ ΕατΙρΙ 68 ἀαρορθπ δ Ε 8 (κά: 
ματος εὐκάματος, γάμος δύσγαμος, 
τυφλόπους πούς, τρίπους χαλκό- 
πους). δϑοπδῦ ἰυὺ Ὀδὶ ἈβοΏυ]ο5 ν)1- 
Ὀδὲ ϑορθοΚΙ]θβ οἷπ βυποηγτηθ8 ὟΥ οτῦ 
αι ἰδ Κ5'06116, ψὶθ δυσπλάνοις ἀλα- 

τείαις 900, ποὶοῦθ Αὐδβαγιοκβυγθιδθ 
ΔΘ Ὀδὶ Εὐτὶρ᾽ ἀθ8 πϊομὺ ἔθ ]ῦ, τυρὶ]. 
ἷ2ὰ ΒΑΚοῖ. 66 ἃ. Μοά. 200. 

ὅ11 ἢ. ταῖσδ᾽ ἐνέζευξας ἐν πη- 
μοσύναις: δὰ 108, νρὶ. 8. 111 
Ζεύς μὲ μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε 
βαρείῃ, ϑορῃ. Ο. Κ. δ26 γάμων ἐν- 
ἔδησεν ἄτα. 

ὅ80 ἢ, οἰστρηλάτῳ δείματι: τὰ 
141. ---- παράκοπον: παράκοποι φρε- 

νῶν Εϊὰγ. ΒΑΚΚοΙ. 38. 
ὅ82. Υαῖὶ. ϑορΒ. 0. Ἐν, 1410 ἔξω 

μέ που καλύψατ᾽ ἢ φονεύσατ᾽ ἢ 

ϑαλάσσιον ἐκρέψατε, ΕΓ. ϑΌΡΡ]. 

829 κατά μὲ πέδον γᾶς ἕλοι, διὰ 
δὲ ϑύελλα σπάσαι, πυρός τε φλογ- 

μὸς ὁ Διὸς ἐν κάρᾳ πέσοι. 

84. μοι φϑονήσῃς εὐγμάτων: 

γρὶ. 626, 869, Ευν. Ηρτο, 838 οὐ 

φϑονῶ πέπλων, 1809 λέκτρων φϑο- 
νοῦσα Ζηνί. 

ὅ86. γεγυμνάκασιν: γε]. ὅ92, Εὐγ. 
Ηδ]. 6838 οὐδ᾽ ἀγύμναστον πλάνοις 
ἥξειν. 

ὅ88. τᾶς βούκερω παρϑένου ἰδ 
ἄρον Νοηηθηρ ἀ68 οἰρθηθη ΝΆΙΘῺΒ 
(σα 296) Δ Η]10}. ; 

589. οἰστροδινήτου: νοὶ. ϑΌΡΡ!. 
ὅ18 πολύπλαγκτον ἀϑλίαν οἰἶστρο- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

τῆς ᾿Ιναχείας; ἣ Διὸς ϑάλπει κέαρ 
ἔρωτι. καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους 
Ηρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζξεται. 

(ἀντιστροφή) 
ἤ ᾽ -" Ἂ Ἁ ΄ πόϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις. 
εἰπέ μοι τᾷ μογερᾷ. τίς ὦν. 

ὌΝ » 3 τ᾽ , Φ᾽ 

τίς ἄρα μ΄. ὦ τάλας. τὰν ταλαίπωρον ὧδ᾽ 
ἐτυμὰ προσϑροεῖς. 

ϑεόσυτόν τε νόσον ὠνόμασας. 
ἃ μαραίνει μὲ χρίουσα κέντροις. ἰώ. 
φοιταλέοις, ἐή᾽" 

ῇ , ᾿ ’ δσκχιρτημάτῶων δὲ νήστισιν αἰχίαις 
λαβρόσυτος ἦλθον, (Ἥρας 

ἐπικότοισι μήδεσι δαμεῖσα. 
Ψ ’ , 

δὲ τίνες οἵ, ἐή, 
3 ᾽ ᾿ « 

οὐ΄ ἐγὼ μογοῦσιν :; 

ἀλλά μοι Ὧο ζ μοι τορῶς 

δυσδαιμόνων 

’ ’ τέχμηρον ὅ τι μ᾽ ἐπαμμένει 
"» ’ - κ᾿ ’ ἤ παϑεῖν, τί μῆχαρ. ἢ τί φάρμακον νόσου" 

δεῖξον εἴπερ οἶσθα" 
ϑρόει φράξε τᾷ δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 

δόνητον δι Ὁ τῆς οἰστροδόνου 
βοός, θά. 25, 299 βόες ὡς ἀγελαῖαι, 
τὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἶστρος ἐφορμη- 

εὶς ἐδόνησεν. 

ὅ90. τῆς Ἰναχείας: Ζ8 164. Ζιὰ 

τοῦ τὸν πατέρα αὐτῆς ὀνομάσαι 
ἐνέφηνε τὸν μάντιν, ὡς καὶ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ (Οἁ. 11, 100) ὁ Τειρεσίας 
“νόστον δίξηαι μελιηδέα, φαίδιμ᾽ 
Ὀδυσσεῦ" 8.680]. 

ὅ91. δρόμους γυμνάξεται: οτ- 
νγϑιϊουίου ἀθσαῦο ἀ65 Ακκιυβαίὶνϑ 
ἀθ8 ἱπηθύθῃ ΟὈ] ΘΚ (--: ,γυμνάξειν 
τινὰ γυμνασίαν ὑπερμήκων δρό- 
μων), Ὑ8]. ϑοΡΒ. ΑἹ. 1101 τὰ σέμν᾽ 
ἔπη κόλαξ ἐκείνους, Ο. ΚΒ. 840 ἔπη, 
ἃ νῦν σὺ τήνδ᾽ ἀτιμάξεις πόλιν, 
Κυᾶρον Π 8 460, 7. 

δ97. ϑεύσυτον, 601 ,"λαβρόσυτον: 
Ζι 1106. --- νόσον ὠνόμασας: τοὶ 
οἰστροδινήτου ὅ89. 

99. φοιταλέος ἰδὺ γοῃ δὲ Ρρυ- 

Β00, ΘΙΟΒΘ αἀἷθ ὙΙγκυηρ οὐδσί, 
δῦ αἷθΘ πίγκοθᾶθ ὕτεοθθ ἄδθου- 
ἰγαρθῃ, ψΙῖθὸ 'ἰπ αορθίμθβ Αὐυβάσαοϊκ 
ΟΣ ἀυγδίίρον θαρσα“, Υρ,. ἀδ8 
[ο]σθπὰθ νήστισιν αἰκίαις, Αξ. 198 
πνοαὶ κακόσχολοι νήστιδες δύσορμοι, 
βροτῶν ἄλαιυ. οΌθη 2115 (ἀφεγγής). 

6004. τορῶς: 609, 699, 8710, Ῥδχβ. 
419 σημῆναι τορῶς. 

608. ὃ τι -- τί: το]. ΒΟΡΒ. Ο. 
Ἦ. 11 πύϑοιϑ᾽ ῦ τι δρῶν ἢ τί φω- 
νῶν ῤῥυσαέίμην, Εὐγ. Ιοη 78ὅ πῶς 
ὁ χρησμὸς ἐκπεραίνεται, σαφέστερόν 
μοι φράξε, χὥώστις ἔσϑ᾽ ὃ παῖς, 
Ιρῃ. Α, 696 γένους ὃὲ ποίου χὠώ- 
πόϑεν, μαϑεῖν ϑέλω, Ραΐ. ΘοΥρ. 
448 Εὶ οὐδεὶς ἠρώτα, ποία τις εἴη 
ἡ Γοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς καὶ ὃν- 
τινα δέοι καλεῖν τὸν Γοργίαν. 

608, ϑρόει, φράξε (Θἰ πάν ηρΊ 0 
Ὀϊ 6 πα): νρ]. σὰ 56. --- τᾷ παρϑένῳ: 
δϑαῆρ' ἣν κὰ βίο. ὈδθΪ Αβοῦυ]οβ 
ἴῃ δη ἰβίγορίβομθη θβάηρθῃ ἀἱθ 
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ΠΡ λέξω τορῶς δοι πᾶν ὕπερ χρήζεις μαϑεῖν,. 

οὐχ ἐμπλέκων αἰνίγματ᾽ ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ. 

ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα. 
ΙΝ Ἁ - Ν ΓΝ 

πυρὺς βροτοῖς δοτῇῆρ᾽ ὁρᾶς 

- 

ς. Προμηϑέα. 

ὦ κοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανείς. 
- - ν᾿ κῃ ’ 

τλῆμον Προμηϑεῦ. τοῦ δώτην πάσχεις τάδε: 
Υ “- Ἁ 2 Ἁ ὰ - , ἊΝ 

ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 
Ω ΄ κ᾿ ᾿ Ν Ἁ 3 ν᾿ 

οὔκουν πόροις ἂν τήνδε δωρειὰν ἐμοί; 

λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτῇ" πᾶν γὰρ ἂν πύϑοιό μου. 
σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγί 6 ὥχμασε. 

᾿ ἤ , “Ψ ς ᾿ Ἁ , 

βούλευμα μὲν τὸ Ζἴον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. 
΄ 9 , , 

ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις; 

τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσας μόνον. 

ὔ ’ “Ὁ ᾽ “". ῇ ᾿Ξ 

καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 

δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

τὸ μὴ μαϑεῖν σοι κρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 
᾽; Υ - 3 “ ’ « 

ἤτοι μὲ κρύψῃς τοῦϑ οπὲρ μέλλω παϑεῖν. 

ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 

τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίόσκειν τὸ πᾶν; 
; ν ᾿ Ἁ ν᾿ 3 

ΠΡ. φϑόνος μὲν οὐδείς. σὰς ὃ 

σἰοίομοα ὙΥ̓ ὄτίοσ δὴ σ᾽ ομου ϑ516116 
ἀθ5 ἴϑυβθ8. 

610. ΥρῚΊ. ϑαρρὶ. 464 αἰνιγμα- 
τῶδες τοὔπος" ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον, 
πηΐθη 949. 

612. πυρὸς βροτοῖς δοτῆρα : ὕδογ 
ἄρῃ ᾿αίϊν Ὀδὶ ἄθ ρϑυβὅμ! 6 ῃ 
γ Υ δ! θη δαθδίαμυϊν Κτᾶρου 1 8 48 
12, ὅ α. Ζὰ 01. --- ΠοΥ ογβ θηΐ- 
Ὀοαγὺ ἀοὺ Ἰοριτηθη Οὔϑατν, χουίβ}} 
ΘΌΘΥ πΙίοδῦ ἴῃ οὶ ΗδΙ θη, στο ]]} 
ἄθγ ΑΡοϑβίσορῃ δοτῆρ᾽ Θῃρ τοϊ 
ὁρᾷς νογθϊπἀθέ, νῷ]. 110 ἃ. χὰ 640. 

618. Ὀῖθ ΕἰπΙδϊἑθησ ἀογὺ 5.1608ο- 
τηγύθιθ δηϑδιῦὺ χθὶ Ὑογβ6 (υρῖὶ. 
ζὰὄΟ 88), ψἰἰὐ μϑόθῃον (622 ἢ.) ΑδΥὺ 
ὕθευρδηρ σὰ θίμθπι ἤθᾶθη Θθρθη- 
βίϑῃαθ. 

61ὅ. ἁρμοῖ (ἀρτέως ἨΘΕΥΟἘ.) πϑοὴ 
Ηθυδκ]άθ5 Ὀθὶ Εϊαβίμαῦ. χὰ 1]. 140, 
18 οἷυ βΒυγδβδ 13 ὍΒ68 ΥΥ οὐ. -α 
γει. ϑοΡΒ. Αἱ. 181 τί μ᾽ αὖ τάλαι- 
νοῶν ἀρτέως πεπαυμένην κακῶν 

,] « -Γ ὦ ᾿ 

ὀκνῶ ϑρᾶξαι φρέναο. 

ἀτρύτων ἐξ ἕδρας ἀνίστατε ; ΕΓ. 
ἔν. 842 τί μ΄, ὦ ξέν᾽, ἄρτι πημάτων 
λελησμένην ὀρϑοῖς; 

621. τοσοῦτον : διὰ τὸ μὴ ταυ- 
τολογῆσαι ὅ6}0]. --- ἀρκῶ σαφηνίέ- 
σας: γοῖ. Κνυᾶρου 1 8 ὅθ, 8, 1. 

θ2ὅ ἢ. μή τοι: τοι ἢΟἢ Θοποἰαάθη- 
ἀδθ ταὐύϊομὶ, βθὰ διββουθσδηο Που- 
ἰᾳπαἀοα 8 Ἰπϑουνᾷ (Ηθυυμδηη), νοὶ. 
480, ΒΟΡΒ. Απῦ, δ44 μήτοι, κασιγνή- 
τη, ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ ϑανεῖν, 
ΘΟ. ΚΕ, 1017 μήτοι μὲ πρὸς δυῶν 
σφώ γε... μή μ᾽ ἀτιμάσητέ γε, 
1489 μήτοι μ᾽ ὀδύρου. --- μεγαίρειν 
ἰδὺ οἷῃ θρίβοιϑθβ ὙΥ οτύ. 

621. μὴ οὐ: ϑορῃ. Αἱ. ὅ40 τέ 
δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν, 
Κτνᾶρσον 11 ὶ ΟἿ, 12, 4, νρ]. 1066. --- 
γεγωνίσκειν πα οῦ 510} δῖοι ΤΏῸΚ, 
ὙΠ τό. 

628. ϑρᾶξαι: ταράξαι, λυπῆσαι 
Εὐριπίδης Πειρέϑω ΗΒ οὶ; ΒΘΚΚ. 
Απροά, 82, 16 ἄϑρακτος" ἀτάρα- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

μή μου προκήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυκύ. 
ἐπεὶ προϑυμῇ. χρὴ λέγειν" ἄκουε δή. 

μήπω γε" μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε. 
τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον 
αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας" 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω πάρα. 

ΠΡ. σὸν ἔργον, Ἰοῖ. ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν. 
ἄλλως τε πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός. 

χος. καὶ τὸ συνεχύϑη ἐϑράχϑη 
Σοφοκλῆς λέγει. Εαγ. ἢ 68. 863 δέ- 
δοικα δ᾽ αὐτὸν καί τί μου ϑράσσει 
φρένας. 16 ΤοπαΐΒ ἰδ ἀστοι ἀϊθ 
γενκὔνζαμηρ' ἀηἀ πηΐον ΕἸηδα5 ἀν 
Τοϊσοπάθῃ Ἰηψυΐαα ἴῃ ἀἱθ Αβρίγαϊα 
ἀθουσορδηρθη, Ὑ|16 ἴῃ φροίμιον 
(προοίμιον), φροῦδος (πρόοδος), 
φρουρός (πρόορος) ἃ. ἃ, 

629. ιο)θμῖρθη, ψϑῖοῖ8 μᾶσσον 
ὡς - μᾶσσον ἤ Ὀοίταομύοη, γοῖ- 
γγ βοὴ δαΐ ἀθη ΟΘΌγθα ἢ ἀθαΐβ ΟΒΘΥ 
ΒΟΒ τ βίθ! θυ, πθ]οὴ6 δθο οὶθι 
βίαξο ,,815΄ 5 ὩΔΟὴ ἄθιη Κοιηραγαίν 
βθύζθῃ, παπᾶ δῦ 1], 4, 211 μελάν- 
τερον ἠύτε πίσσα, ΧοπορμδπεΒ Ὀ6Ὶ 
Αἴμθη. ΧΗ ὅ26 Β οὐ μείους ὥσπερ 
χίλιοι εἰς ἐπίπαν, Π 108. Ὀθὶ βίον. 
Θῦ, 1Τῦ τούτως γὰρ, ὡς ἔνι “μασσό- 
τερον οἵ πλεῦνες ὡς ϑεὼς 1 ἢ ϑεῶν 
ἱδρύμα τὰ ὑποτρέχοντι καὶ ϑερα- 
πεύοντι, ἴ,)γ8. Ἵ, 12 ἡγούμενος μαλ- 
λον λέγεσϑαι ὥς μοι προσῆκε, 8 81 
ἅπαντα προϑυμότερον πεποίηκα 
ὡς ὑπὸ τῆς πόλεως ἠναγκαξόμην, 
[Πϑιμοβίμ.} ὁ. Αυϊβίορ. 1 8 δ8 τοῦ- 
τον οὐ τιμωρήσεσϑε, ἀλλὰ καὶ “μει- 
ξόνων ἀξιώσαντες δωρεῶν ἀφήσετε 
ὡς τοὺς εὐεργέτας. ΑΌΘΥΙ ἀΐθ86 
ΘΙ] θη δἰ πα (6118 Δμάθυ σὺ Αὐτὸ, ἐθ61}8 
πὶ Τοχὺ ὈΠΒΙΟἾΘΥ. Ηἴϑυ ΒΟ] 1 [δὲ 
510} ἀον ϑαὺΐξ ὡς ἐμοὶ γλυκύ ΟἾΠΘ 
ἤ ἴῃ ἔγοϊο  οἶβθ δὴ {,,υγν]6 68 τηΐν 
ΔΏΡΘΠΘΏ μη δῦ, ποῦ Ὑγϑὶ θυ ΒΟΥΡΘ 
ἔν. 210“), ΠΩ 10 Ἐαν. ΙΡΡ. 
ὅ80 οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ ἄστρων 
ὑπέρτερον βέλος οἷον τὸ τᾶς φρο- 
δίτας ἵησιν ἐκ χερῶν Ἔρως ᾳ. ΑΙΚ. 
819 τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖξον 
ἁμαρτεῖν πιστῆς ἀλόχου; --- προκή- 
δου Βρ161]0 δυΐ ἄθῃη Νϊαθη Προ- 
μηϑεὺς 8. 

680. ἐπεὶ προϑυμῇ: νρ]. 7860. 
681. μήπω γε: το ψίτα ἀϊθ Ε- 
ΖΒ Πρ σοὰ ἄθη ϑοΒἸοβαίθη ἀθυ 
ἴο ἴῃ ἀγοὶ Ῥαγέϊθη σθσθῦθη. Ὠθῃ 
δγβίθῃ . 161] θυζῇ]ῦ ἴο βϑ] υβὺ ἄθι 
Ομοῖθ χὰὄ Οἰδέίδι]θη, ἄθῃ σψυοϊξθη 
Ῥγοιηθύμθυβ ἀθὺ ἴο ζὰ Οἰδίβ ] θη, Ὁτὰ 
516 δου ἴἢτθ Ζυκυηῆ χὰ ὈΘΙΘἤγθη, 
ἄρῃ ανιθη, ἀἷθ ὈΪΒΒ υΊρθη [τγβ8}6 
ον ἴο, ΘὈΘὨΐΆ118 Ῥγουηθίμθαβ, ὉΠῚ 
ἴο γοὴ βθίμπθι Κοππέπίβ ἄδσ Ζυ- 
Κυηῆ χὰ ὥἄρδθγζθαρθῃ. ΠῸῚ χψυγοὶΐθ 
ΤΟΙ ἰδ ψΊΘάοΥ ἴῃ χσοὶ ΑὈβομηϊίθ 
σοίρι!ῦ: ἴῃ ἀρ δἰπθῃ ψογάθη αϊ6 
Υαπἀθταπρθῃ ἃ ἴηὴ Ευτορδ (100 --741), 
ἴῃ ἄθπὶ δηδοση ἀ]8 ἴῃ Αβῖθη (παπᾶ 
ΑΥ̓ΚΑ) (186 --- 818) ρ΄ βομι! ἀογῦ; 
ἀΐοβθ σιυσθὶ ΑὈβομηϊα βίπα ἀυσο 
θη δηάογυοι σα Βοίγαομέαπηρ σθ- 
ἰγθπηῦ, σψϑδγθπα ἀῦγοι 740 ΗΕ, ἀϊθ 
Βρδηηθηρ δῦ αἀἷθ ποϊΐοσο Εν- 
ΖΒ] ὰησ σοσθοκὺ τὶτὰ. Αὐῇ ἀΐθβθ 
Ἄγ εἰβθ μαῦ ἀδθὺ Πιομίθυ ἀσγο σϑῖ- 
βοβίθάθμθ Μούϊνιθξαηρ ἃ. ἀφ αγο , 
ἀδίβ δὺ' τηϊύΐθ]8 γουϑαβρο ΠΟ ΠΟΥ Απ- 
καπαϊσαηρ ἀ16 Κ'ρβημπιηρ τΘρΘ 6Γ- 
ἃ] π ουβδηῦ (νρὶ. ζὰ 288), ἄρῃ 
ϑἰοῖ Καμῃβ Δ] ΘΥΊΒ0} σοβία ἰθῦ. 

6082 ἢ, νόσον: γρ]. δὅ9ὅ ἃ. Ζὰ 949. --- 
πολυφϑύρους 5. ν. ἃ. πολυπλάνους. 
γρ!. αν. Η6]. 118 πόσον γρόνον 
πόντου ᾽πὶ νώτοις ἅλιον ἐφϑείρου 
πλάνον ἃ. πηΐθῃ 820 τῆς πολυφϑό- 
ρου πλάνης. 

084. τὰ λοιπὰ ἀϑλων: ΜΒ]. 180, 
ΒΌΡΙΙ. ΡΒ], 234 τἀπίλοιπα τῶν λόγων. 

088. ὑπουργῆσαι χάριν πὶθ χα- 
ρίξεσϑαι χάριν, νρ]. Εν. ΑἸΚ. 842 
᾿ἀδμήτῳ ὑπουργῆσαι χάριν, ϑορἈ. 
ἕγρτη. 81 ἀνϑυπουργήσειν χάριν. 

6086. ἄλλως τε πάντως καί: νρ]. 
Ῥριβ. 688 ἐστὶ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον, 

μας. 

Δ πὶ ἄσημον ταν ρα τὑγα 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ὡς τἀποχλαῦσαι κἀποδύρασϑαι τύχας 

ἐνταῦϑ᾽., ὕπου μέλλοι τις οἴσεσϑαι δάκρυ 
πρὸς τῶν κλυόντων. ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

οὐκ οἷδ᾽ ὕπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί μὲ χρή. 
σαφεῖ δὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήξετε 

’ Ἁ ’ ᾽ 9 “ 

πεύυσεσϑε" καίτοι καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι 

ϑεόσσυτον χειμῶνα καὶ διαφϑορὰν 

μορφῆς ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 
αἰεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πωλεύμεναι 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 

λείοισι μύϑοις᾽ ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον κόρη. 
τί παρϑενεύῃ δαρὸν ἐξόν σοι γάμου 

τυχεῖν μεγίστου: Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει χ ' 5 Θ9 υιμὲς 

ἄλλως τε πάντως χοίΐ κατὰ χϑονὸς 
δεοὶ λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεϑ- 
ἱέναι (τοῦ ΘΙ ΠΘ 1. Ηδαρίβαΐεθ), 
πα, 726 ἄλλως τε πάντως χὥώτε 
δεόμενος τύχοι (Τ᾽ ΘΙ ροΙΑ]βαΐ οὐθὺ 
Κοπαϊ ϊοπαϊβαῦ οὐοὺ ῬαυοΙΡΙ τη 
ἰδϑὺ ἀα98 σον δ] οῆθ Ὅθὶ ἄλλως τε 
καί). -- κασιγνήταις πατρύς: Η68. 
ΤῊΘ Ὃρ. 881 Τηϑὺς δ᾽ Θχκεανῷ Πο- 
ταμοὺς τέκε δινήεντας. 

6831. Υα]. Επγτ. ἴτγρτη. 867 σχολὴ 
μὲν οὐχέ, τῷ δὲ δυστυχοῦντί πῶς 
τερπνὸν τὸ λέξαι κἀποκλαύσασϑαι 
πάλιν. 

6038. μέλλοι: ἀογΥ Ορίαϊν Ὀδὶ ἀδὺ 
Ὀ]οίβρη Ὑοτβίθ!]αηρ, ἐκ ΘΌΡΒ. Απῦ. 
066 ὃν πόλις στήσειξ, τοῦδε χρὴ 
κλύειν, 0. ε᾿. 814 ἄνδρα δ᾽ ὠφε- 
λεῖν, ἀφ᾽ ὧν ἔχοι τε καὶ δύναιτο, 
κάλλιστος “πόνος, 9719 εἰκῇ κρατι- 
στον ξὴν ὕπως δύναιτό τις, ΤΒΌΚ. 
Ι 120 ἐνδρῶν γὰρ σωφρόνων μὲν 
ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάξειν. 
Κυᾶρου 1 ὃ δ4, 14, 4. 

6389. ἀξίαν τριβὴν ἔχει ἃ, ν. ἃ. 
ἀξίαν (Βα 5.) τῆς τριβῆς ἔχει. γγι. 
ΒΌγ. Μρὰ. 1124 τί δ᾽ ἄξιόν μοι 
τῆσδε τυγχάνει Ως 

040. θὴ᾽΄Ά96 ὕοιβθ, ψθίοῃθ, ἀδθσ σϑ- 
τ ΒΩ ΠΟ ἤο ας ΟἾΒῸΣ Θη  Θσομα, ἴῃ 
51 ΗΔ θη σου] 16, βἰπα Ὀοὶ 
ΑΞΟΏΥ]οΒ ποὺ μδαῆρσ, τη δαῆρ- 
βίθῃ (7) ἴθ ἄθῃ Ῥϑύβεσηῃ. Πὶθ Ηδτῖο 
χὰ ἀῦγοι οἰπθη ΑΡϑαΐζ προ οὐκ 

οἶδ᾽ σου], -- ἀπιστῆσαι: γρΊ. 
ϑορύ. 1080 ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ 
ἀναρχίαν πολει, ὅορῃ. Απύ. 881 
οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν τοὶς 
βασιλείοισιν ἄγουσι Ψόμοις, ΕΓ, 
ΒΌΡΡΙ. 889 ἣν δ᾽ ἀπιστῶσ᾽, οἵδε 
δεύτεροι λόγοι. 

6042. καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι: 9 16 
ὈΪοῖίβο Εγζᾷ ]ὰπρσ δῦ τΐν ΒοθτηθιΖ- 
10“, γ91]. 197, ΒΟΡΆ. »:. 804 δὶς 
γὰρ οὐχὶ βούλομαι πονοῦσά τ᾽ ἀλ- 
γεῖν καὶ λέγουσ᾽ αὖϑις πάλιν, Εν. 
ΗδφΚ. δ19 νῦν τε γὰρ λέγων κακὰ 
τέγξω τόδ᾽ ὄμμα πρὸς τάφῳ ὃ᾽ ὅτ᾽ 
ὥλλυτο, οι. Αθη. 11 6 αυἱβ ἰδ] ϊα 
ἴαθπιαο... ἰθιηρθυϑθῦ ἃ δου} ὃ 

θ44. γα. ΞΟΡἢ. ΑἹ, 282 τίς γάρ 
ποτ᾽ ἀρχὴ τοῦ "κακοῦ προσέπτατο: 
ΕἾΤ, ΑἸΚ. 420 οὐκ ἄφνω κακὸν τόδε 
προσέπτατο. 

047. μέγ᾽ εὔδαιμον: γα]. Χρη. 
Κγτ. Υ͂ 1, 28 μέγα εὐδαίμονας γε- 
νέσϑαι, ΒΌρρὶ. 141 σεμνᾶς μέγα 
ματρός, Ὀ6] Βοιηον ἃ. Ηθβὶοα μέγ᾽ 
ἔξοχος, μέγα νήπιος, Επτ, Οὐ. 1691 
ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, απΐρῃ 1004. 
Κυῦρον 11 αὶ 46, 6, 1. 

θ48. ἐξόν σοι: αἴθ Εποϊ τοι Ὀ1]- 
ἀοὺ τοί ἄθτῃ γουπουρομῃοηάθη ὙΥ οὐὲθ 
σἰθιοδαμ ΠῸΣ οἷη  οὐῦ, 80 ἀαΐβ 
Κρίηθ Ηᾷγίθ ἴῃ ἀθὺ Ἰδῆρθη ΤῊΘ818 
ἀ65 Γηξθη Εαΐβο5 Ἰἰθσί, Ζαπηα] πδ ἢ 
ον ΗθρΡΒ ΘΙ ΤηΘΥ68, νρ]. σὰ 107, 

0491. ἱμέρου βέλει, ἔρωτι (591): 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

πρὸς σοῦ τέϑαλπται καὶ συναίρεσϑαι Κύπριν 
ϑέλει" σὺ δ᾽, ὦ παῖ, μἀπολακτίσῃς λέχος 
τὸ Ζηνός, ἀλλ᾽ ἔξελθε πρὸς Δέρνης βαϑὺν 
λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τὲ πρὸς πατρός. 
ὡς ἂν τὸ Ζϊον ὄμμα λωφήσῃ πόϑου. 

τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι 
συνειχόμην δύστηνος. ἔστε δὴ πατρὶ 
ἕτλην γεγώνειν νυκτίφοιτα δείματα. 
ὃ δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ χἀπὶ Ζ4ίωδώνης πυκνοὺς 
ϑεοπρόπους ἴαχλλεν, ὡς μάϑοι τί χρὴ 
δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα. 
ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 

Ἁ 9 ἤ Ν ; 2 3 , χρησμοὺς ἀσήμους δυσκρίτως τ εἰρημένους. 

τηὶϊῦ υπρο σίου Βοζθμαηρ' βίθεὺ 
τόξευμα ΒΌΡΡΙ. 1008 καὶ παρϑένων 
χλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπι πᾶς τις 

παρελϑὼν ὄμματος ϑελκτήριον 
τόξευμ᾽ ἔπεμψεν ἱμέρου νικώμενος. 
-- τέϑαλπται βέλει: γρὶ]. ΒΟΡΒ. Απΐ. 
108ὅ ἀφῆκα καρδίέας τοξεύματα βέ- 
βαια τῶν σὺ ϑάλπος οὐχ ὑπεκδρα- 
μῇ (ϑάλπος πἰτὰ βοχοῃϊ νοῃ ἄθῃὰ 
Βτγαπὰ ἀθὺ ἡ αὰπᾶθ 8418 δ οἢ σοῃ ἀθὺ 
ΤηὈγαμπδὺ ἀθὺ ]θῸΘ ψ16 690 σοβαρ). 
-- συναίρεσϑαι Κύπριν: συνου- 
σιάσαι ὅϑ0}0]. 

661. ᾽Ά6 Κναβὶβ γσοῃ μὴ ἀ- Βπ-: 
αἀοῦ 80} δϑυῆρ (πο. 918, Ευμ. 
8ὅξ,, 694, 149, βρρ!. 309). -- 
ἀπολακτίσῃς: ὡς ἀπὸ τῶν ἀλόγων 
ξώων ϑομο01. θυ ἀθυθθ Αὐβάτυοκ, 
ἘΠῚ ἃ ὈΖΟΒΟΒΥΘΟ ΚΘΗ. 

θὅῶ. βαϑὺν λειμῶνα: “Αὰ πυϊ 
{οΐθιῃ αγαβο᾽, νεῖ]. Οἀἁ. 9, 184 μάλα 
κεν βαϑὺ λήιον αἰεὶ εἰς ὥρας 
ἀμῷεν, ἐπεὶ μάλα, πῖαρ ὑπ᾽ οὖδας, 
Π]. ῶ, 141 ὡς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυ- 
ρος βαϑὺ λήιον ἐλϑών, 9, 161 34»- 
ϑειαν βαϑύλειμον, ΕΥ. Ηΐρρ. 1188 
βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν. 8. χὰ 676. 

θῦὕά. ὄμμα λωφήσῃ: νρ]. 810 
(ὄμμα: πὰ ΒΙΊΟΚ σἰοὈὐ βοὴ ἀϊο ϑϑῃη- 
βαρηΐ χὰ ΘΙ κοπμθα, το]. ὅόρἢ. ἕγρτη. 
188 ὀμμάτειος ᾿πόϑος υ. Αἱ. 140 
πεφόβημαι πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας). 
901. Υα!. Οπο. δ28 ἔκ τ᾽ ὀνει- 

ράτων καὶ νυκτιπλάγκτων δειμάτων 
πεπαλμένη. 

θὅ8 ἢ. ἐπὶ “ωδώνης: ἴσοι Ὁο- 
ἀομδ᾽: ἐπί τοῖῦ θη, οὶ ἄθι Ατ- 
Βα 06 υηροίδηγον Εϊομβύυσησς (“ δυΐ 
Θὔτναβ 21, Π80ἢ οὗνγαβ ϊη7) δέῥουβ 
θοὶ Ηοπαοῦ (νρ!. Οἀ.8,111) ἃ. ΗὀΘγοάοῦ 
(νὰ. 1... Μιὶ ὈΠΒΙΘΥ δύ. νρ]. Ευγ. 
ΕἸ, 1848 στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿᾿ϑηνῶνν ΤΈυΚ. 
Ι 08 ὁποτέρωσε διακινδυνεύσει χω- 
ρήσας ἢ ἐπὶ τῆς Ὀλύνϑου ἢ ἐς τὴν 
Ποτίδαιαν, Κνᾶρον 1 8 68, 40, 8. -- 
ἰάλλειν ἰεῦ οἴῃ ΘΡίβο 68 γγουΐ. 

0600. τέ δρῶντα ἢ λέγοντα οἷπθ 
ὈΘΙΙΘὈΐδ ἀϊομ θυῖβοῃθ Ραββί βίο γαμρς 
(νυ 51]. ἀδ8 Ηουηθιΐβομθ ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ 
ἢ, 1, 604), Ὀθβομᾶθιβ ραββθπὰ ἔδυ 
αἱθ σου ββομμαξέθ ΒὙΑρσοϑίθ ὰησ Ἀεὶ 
ἄθια.: ΟΥΚΕΙ: γρΡ]. ὅόορῃ. Ο. Β. τὸ 
ἐς τὰ Πυϑικὰ ἔπεμψα Φοίβου δώ- 
μαϑ', ὡς πύϑοιϑ᾽, ὃ τι δρῶν ῇ 
τί φωνῶν τήνδε φυσαίμην πόλιν. 
θθαζὰ πο. 816 τέ σοι ,φάμενος͵ ἢ 
τί ῥέξας, Ῥειβ. 1714 μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ 
ἔργον, αν, ΗΕ, 812 μηδὲν ἐμπο- 
δὼν γένῃ λέγουσα μηδὲ δρῶσα, 
Ρῃδη. 818 τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ 
λέγων ἔπη. --- πράσσειν φίλα, ἦρα 
φέρειν, χαρέξεσθαι; πράσσειν ἀδ8 
Θοταθίπβδιηθ ἐῶν δρᾶν αἱ. λέγειν. 

662. ᾿ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΙΌΤΩΙ οοδϑοθγγδῦϊο 
ΠΟ ΤΠ060 ΥῸΠῚ ἰρβϑη βοϊ]]οθὺ δι- 
Ὀϊρσαϊδαύθμι ογϑοῦϊοσατι δαροὺ δἴαιθ 
θχαρϑογδΐ, 864 θὐϊϑπι Ὁ Τὴ ΠΟ ὑπ τὰ 
ΙῈ8 ΔΗ ΪΏ Τὴ ᾿οβίθηα!᾽ (ϑομᾶί2). 
γε]. ὨΒΟΒΠΘΥ ἐναργὴς ον, σαφῶς 
ἐπισκήπτουσα καὶ μυϑουμένη. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 

“Μέρνης τὲ κρήνην" βουκόλος δὲ γηγενὴς 

ἄκρατος ὀργὴν ΄4ργος ὡμάρτει. πυχνοῖς 

ὔὕσσοις δεδορκὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους. 

ἀπροσδόκητος δ᾽ αὐτὸν ἄπτερος μόρος 

τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν. οἰστροπλὴξ δ᾽ ἐγὼ 

μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 

τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν Ἰνάχῳ 

σαφῶς ἐπισκήπτουσα καὶ μυϑουμένη 

ἔξω δόμων τε καὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμὲ 

ἄφετον ἀλᾶσϑαι γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις. 
εἰ μὴ ϑέλοι πυρωπὸν ἐκ Ζιὸς μολεῖν 

κεραυνὺν ὃς πᾶν ἑἐξαϊστώσοι γένος. 

τοιοῖσδε πεισϑεὶς “οξίου μαντεύμασιν κλύεις τὰ πραχϑέντ᾽ “ εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὅ τι 
ἐξήλασέν μὲ κἀπέκλῃσε δωμάτων 

ἄκουσαν ἄκων" ἀλλ᾽ ἐπηνάγκαξέ νιν 
ἃ 

ΖΔΙιὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσδειν τάδε. 
Ὗ 

Ἁ 

ἡϑὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες διάστροφο εὐθὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες διάστροφοι 
Ξ- . «Ψ ᾽ “ὦ ; 

ἧσαν, κεραστὶς δ᾽. ὡς ὁρᾶτ᾽ ὀξυστόμω 

μύωπι χρισϑεῖσ᾽ ἐμμανεῖ σκιρτήματι 
᾿ ΟΥ̓ » ἤ χ , δ 

ἧσσον πρὸς εὔποτόν τε Κερχνείας ῥέος 
ἰδὺ ουβίδα ηὖ σὰ Βθῆθῃ, ψὶθ βου {σ 
516 Α16 ΕἸσΘμβομαίξθη ἀΘββϑὶ Ὀθ θὺ- 

λοιπὸν πόνων. σήμαινε" μηδέ μ᾽ οἰχτίσας 

ξύνϑαλπε μύϑοις ψευδέσιν" νόσημα γὰρ 

αἴσχιστον εἷναί φημι συνϑέτους λόγους. 
- 

ἃ ἃς ἄπεχε. φεῦ" 

ἀπροσδόκητος ἃ. ἄπτερος γοθυη- 
ἄθῃ ψ]6 ΤΒΚ. Π 61 δουλοῖ 

6066. ἄφετον: ἅδον ἀἰοὸ Αὐυδβυηρσ 
ζχιι 116. Γἄφετος βύθηῃῦ ΕἾΘ ἴῃ ἄἀθτῃ 
ΘΊΏΏΘ, ἴῃ ΜΘ] Οἤθτη 68 γῸ ἄθη θηθυ 
Οοὐνμοιῦ σοσπθι μέθη ΤΊοσθη σοβᾶσὺ 
αἰγὰ, αἷθ ἔγθὶ πὶ Τρ ΘΙ ὈΘΖιῖγ ΚΘ 
Πθτατι ΘΙ άθα, γ]. ΡΙαί. ΚΥΗῚ. 119} 
ἀφέτων ὄντων ταύρων ἐν τῷ τοῦ 
Ποσειδῶνος ἱερῷ, τού. 820 Α 
αὐτοὶ περιιόντες νέμονται ὥσπερ 
ἄφετοι, Εγ. Ιοη 821 ὃ δ᾽ ἐν 
ϑεοῦ δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάϑοι, 
παιδεύεται. --- ἀλᾶσϑαι: ἄθογ ἄθη 
μη πῆρ θα [ηβηεν Κυιῶᾶσου 1 δ, 

, 20, Οο. 489 ἄνες μοι πατέρ᾽ 
ἐποπτεῦσαι μάχην. 

6001. πυρωπὸν μολεῖν κεραυνόν: 
2 8588. 

068. ἐξαϊστώσοι: σὰ 181. 
611. ἄκουσαν ἄκων: τὰ 19. -- 

ἀλλ᾽ ἐπηνάγκαξε ὈΘεΙΘμὺ 516}} ΠῸΓ 
δι ἄθη ἴῃ ἄκων Ἰἰορσοηάθῃ ἀθάδη- 
Κθῃ, γΕ]. Εμι. 408 ἔφϑιϑ᾽ οὗτος 
οὐ καλῶς, μολὼν ἐς οἶχον᾽ ἀλλά νιν 
κελαινόφρων ἐμὴ μήτηρ κατέκτα, 
"ΒΓ. ΒΔΚΟΒ. 1127 ἀπεσπάραξεν ὦμον 
οὐχ ὑπὸ σϑένους, ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς εὖ- 

μάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 
612. Διὸς χαλινός: γρ]. Αρ΄. 188 

στόμιον μέγα Τροίας, 218 ἀνα) γκας 
λέπαδνον. -- πρὸς βίαν φρενῶν 
(αἱῦ Ἰηπθυθὶ ὙΥΙαἀθυβίγε ὈΘΗ). 

618. δγ Ὀιομίθυ μαῦὺ ΕΙΘΥ τη 6ἢ- 
ΤΟΥΘΒ γῸὺὴ ἄθὴ ΠΘΥρδηρΘη, νᾶ 
ΘΌΡΡΙ]. 291 ἢ ΘΥφ]ῦὺ σιγὰ, ὉῚ6 

βι{ϑῶϊ6 Φαηρίγαι Ὀδυϊο θῦ ΠῸΥ αἀϊθ 
δα ΒΘΥΘ ΕΘΙΘ 886 τι. νϑυβοοῖρὺ 
16 Ἰπϑύθη ἀσηαθ ἸΏ γθὺ Υ ουοϊσαηρ, 
6 ]Οὴ6 ὅ92 νοὸπ Ριοιηθίμθαβ δΔηρθ- 
ἀραϊοῦ τγογάθῃ βἰπα. --- φρένες διά- 
στροφοι σοῦ ἄἀθὴ ᾿ΥΘ ἸΠΠ 16 
ϑορἢ. Αἱ. 447. 

614. ὀξυστόμῳ μύωπι: γρὶ. χὰ 
561 ἃ. 3080]. Ἀρο]]οη. ΒΒοά. Ατρ. 
Ι 120ὅ μύωψ εἶδος μυίας κατὰ τὸ 
ἔαρ γινόμενον, ἥτις ταὶς λαγόσι 
τῶν βοῶν ἐπικαϑεξομένη δάκνει 
αὐτὰς καὶ εἰς μανίαν ἄγει" ἀφ᾽ οὗ 
καὶ οἷστρος λέγεται (ν 51}. ϑαρρ!. 807 
βοηλάτην μύωπα͵ κινητήριον --- οἷ- 
στρον καλοῦσιν αὐτὸν Ἰνάχου πέλας). 
Σώστρατος δὲ ἐν τῇ τετάρτῃ περὶ 
ξῴων διαστέλλει τὸν μύωπα τοῦ 
οἴστρου" ὁ μὲν “γὰρ μύωψ ἐκ τῶν 

ξύλων ἀπογεννᾶται, ὁ δὲ οἶστρος 
ἐκ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς ἐπιπλεόν- 
τῶν σκωρίων. ῬΊη. Η. Ν, ΧΙ, 28, 
84, 100 Ρ'πῆδθ ἰηβθοίϊβ ΟΠ Ὲ8 
Β͵Π6 Βοῖββασα, ΠῸ}}1 οασδι δὶ ΒΟ Υ- 
Ἰδοῦ .,.. ΤΠ] ΠΟΓΌΠΩ ααἱϊθυιβάδχη 
ΔΟΌΪΘα5Β ἴῃ ΟΥΘ εὖ 8.8110.0 Ββῖνγθ ἰδἃ- 
Ὀδηατϊῃ αἰοὶ ρῥἰδοθῦ, 

610. εὔποτον: να]. 812. “6 νϑ- 
ηἷσοσ Νοίσυηρ ἀϊθ Οτίθομθῃ βοπβὲ 
Ζ ὈΘΒΟΒΥΘΙ ΌΘΠΟΥ Ῥοθδὶθ ΠδΌΘΩ, 
ὉΠ 80 ΤΠ ὩΣ θΘυγαβομξ Ὧπ8 ἀϊ6 ὑπ. 
ουβοδβρ !οὴ6 Ε]16 ᾿ἤγοῦ Ὀιομίθυ- 
ΒΡΙΔΟΠΘ, ΘῈ 816 ἀθῃ ϑϑθρθῃ (68 
Βτοίβθοηάθη ΥΥ Ἀ886 18 ἀδυβίθ θη. Μδη 

Τουβορῦ ἃ. ἴῃ ψ ] οἤθαι τηΐδηρθ 516 
ἀἰθ αον ἄββου πτϑὶῦ θηἑ]θσθηοῦ 1 ,Ὧπη- 
ἀοὺ ποῦ Τϑιηροσζαίαγ, Οἰθβοιηθοῖ, 
ΕδΥῸθ ἃ. ἀν] οὖ, βΒον 16 ΘΟ ἢ 1ΠΥΘΙῚ 
Ἐϊηἤ 586 δὰ ἄρῃ τ ΒΟ] ἤθη Κῦτ- 
ΡΘΥῚ Ὀθὶπὶ ΤΥ ΚΟ ἃ. Βαάθη τὺ οἱ η- 
δον θυ] θη Βα θπη᾽ (Εἰ. Ουγ 8 
ατιθοββοῦθ Θ86}]]- υπὰ Βηυμπηρη- 
ἸΏΒΟὨΥ 68). -- Δερχνείας ῥέος: 
Κέρχνη κρήνη Ἄργους ϑὅοο]. ΝΔΟῊ 
Ῥαυβ. 1ἰ 24, 7 ἰὰρ ἀοὺ Οτὲ Κεγχρεαί 
(ἀϊθ ἡἄμρθοτθ Νδιη θη βίου) δὰ ἀθιὴ 
εξ νοὴ ΑΥ̓ρῸΒ πδοὴ Τορορα, Νιοδῦ 
ἴθσῃ σοὺ ἀθιηβθὶ θη, ἴῃ ἀονγ ΝἕΘ 
ἀογ Κὔβίθ, νγὰσ ἀδθὺ ϑυχμηρίδβθθ γοὴ 
ΤΟΥ͂Θ, ΘΙ] ΟΘΥ ἃὰ8 ἄθιῃ Μυίμοβ ἀ68 
Ἠθγακὶθβ Ὀοκδηηῦ ἰδὺ. Υμ)ὶ). Ῥαυβ. 
1 86, 6. “θεν Βουργἄοκϑθη Ρομίϊηοβ 
ΒΟ ΙΘὈῦ 510}. 80 ὭΔῃ6 δὴ ἀδ8 Μθοσ 
νοῦ, ἀδίβ [γ ἀ16 βϑίπθιῃ ΕαΓ56 θηΐ- 
αὐἰ]Ἱοπάθη (ον ἄββου Κοὶη Ἀδυτῃ 
ΠΙΘῺΥ ἰϑὺ, ὑπ δἷη ΕἸ αἰδύμαι! χὰ Ό1]- 
θη. ὅο θηῤβίθεῃῦ δ8 ἀΐθβθῃ Ου6]- 
θη θυ Ἰθγηβίβοιθ ϑυτηρῆ, --- ΠΟ ΥΏ8, 
Βοὶ θϑὺ ψῶῦγ πῖθ δἷῃ βὐδαβο ὈΘ6- 
πομηΐίον Οτὺ; ἀοσ Νδηιθ Ὀθζοι ομηρῦ 
οηὐνοαθι αἀἰ6 Ηδυρΐία!θ}}]6 οὐοὺ ἀθῃ 
3566 οὐδσὺ ἀΐϊθ σϑηῆζθ Ὀξοσρορσοπα᾽ (ΕΣ. 
Ουγϊα8, ,ῬΘΙΟΡΟΠΏ 68 Π 8. 840, 811). 

678. ἄκρατος, ᾿Ἰηὐθιηρογαῖαβ, πιο ῦ 
σοι! ἀοΥῦ᾽ π606 ΔΟΥ τππρθιμ βοηῦθ 
γνοίη. 

680. ἄπτερος" αἰφνίδιος ΗδΒγοὨ. 
ΘΓ ρββθῃηὰ ᾿δϊ[ςὉ δ ἢ ὨΪΘΥ ἀΘΥ 
ΠΙΟΒΙΟΥ ἀἷθ πᾶμοτθ ἀησαῦθ ἀ68 
γογρᾶηροθ (ζὰὀ δὅ71) Ὀοϊβοϊίθ. 

φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροσ- 
δόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ 
ξυμβαῖνον. Ὠ16 Οἶβαῦ ἰδ πἰομέ 
ΠΒΟἢ ἀπροσδόκητος δ᾽, Βοπάθγη ΠΒΟῊ 
αὐτόν ΔΗΖΌΠΘὨΙηΘΗ. 

681. οἰστροπλήξ: ΒΟΡΆ. ΕἸ. ὅ τῆς 
οἰστροπλῆγος ἄλσος Ἰνάχου κόρης. 
οἰστροπλὴξ μάστιγι γμαΐίϑῦ πὶ 80 
ὈΘΒΒΘΙ Ζυβδιηηθη, 88 δορΒ ἀϊΐθ 
(οι 56] ϑέδοθ)η μδίξθ ( (σα 691). 

082. γῆν πρὸ γῆς: ΑΥβέορῃ. ΑΟΒ. 
28ὅ διώκειν γῆν πρὸ γῆς. Γὴν πρὸ 
γῆς ἀπιέναι, ἴτω χαιρέτω γῆν πρὸ 
γῆς ὅποι βούλοιτο, φεύγω γῆν πρὸ 
γῆς ἴῃ ϑίθι! θη, 6] 06. νοὴ ϑΌ14ἃ 85 
(αηΐθου διαξαίνειν, ἴτω ἃ. πρὸ γῆς) 
ϑηρσοίδ νυ πϑγάθῃ, [μῈΚ, ΑἸοΣ. 46 
γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσθαι ὡς ἀσεβῆ, 
Οἷο. δὰ Αἰδ., ΧΙΝ 10 Βδθο οὐ 8118, 
ἔδθυυθ ΟῚ Ροββαπι; ᾿ἰδαὰθ γῆν πρὸ 
γῆς οορσιο. 6πὶ Αυβάγαοκθο (πρό) 
᾿ἰορὺ ἀϊθβθὶθθ ογβέθ! !]ὰπηρ' ΖΡΤαΠ 6 
ψ16 ἀον Πραθηβαχὺ ἀμείβεσϑαιτ τόπον. 

6084. θογ ὅϑΐοῃοὶ. σνϑυρ]θιοῦ ἀΐθ 
γγοτίθ ἀθβ Τ᾽ ϑ᾽θιηβοι Οἀ. 8, 96 μηδέ 
τέ μ᾽ αἰδόμενος. μειλίσσεο μηδ᾽ 
ἐλεαίρων, ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον. 

θ8ὅ. νόσημα αἴσχιστον: νρ]. 1069 
Ὦ, Βν. ἐκ ἴὖ ἀκόλαστον ἔσχε 
γλῶσσαν, αἰχίστην νόσον. 

686. γε]. Π, 9, 818 ἐχϑρὸς γάρ 
μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αίδαο πύλῃσιν, ὅς 

ἕτερον μὲν κεύϑῃ ἐνὶ φρεσίν, 
ἄλλο δὲ εἴπῃ. --- συνϑέτους λόγους, 
οοιηροδιία αἰοίω Ὀ61Ὶ Αἰὐυβ. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

οὔποτ᾽ (ὧδ᾽. οὔποτ᾽ ηὔχουν ξένους 
-“ ,ὕ 3 9 Ἁ ᾽ 

μολεῖσϑαι λόγους ἕς ἀκοὰν ἑἐμᾶν, 

οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα καὶ δύδοιστα 

πήματα λύματα δείματα κέν- 

τρῷ ψύχειν ψυχὰν ἀμφάκει. 

ἰὼ [ἰὼ] μοῖρα μοῖρα. 
πέφρικ᾽ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν ᾿]οῦς. 

ἤ ἤ Ἁ 7 ’ Ξ 

πρῶ γε στενάξεις καὶ φόβου πλέα τις εἰ" 

ἐπίσχες ἔστ᾽ ἂν καὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑῃης. 
λέγ᾽. ἐκδίδασκε᾽ τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκὺ 

λοιπὸν ἄλγος προυξεπίστασϑαι τορῶς. 

τὴν πρίν γε χρείαν ἠνύσασϑ᾽ ἐμοῦ πάρα 

κούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ ἐχρήξετε 
ΠῚ .] " δ δὲ. 9.1 : ) Ὰ ’ νὰ 

τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἀϑλον ἐξηγουμένης 

τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαϑ'᾽. οἷα χρὴ πάϑη 

088. ηὔχουν: 8]. 888, Αρ. ὅ06 
οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν Δργείᾳ 
χϑονὶ ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου 
τάφου μέρος, ϑΌΡΡΙ. 829 τίς ηὔχει 
τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν κέλσειν ἐς 
Ἄργος; αν. Ηεὶ. 1019 οὐκ ἄν ποτ᾽ 
ηὔχουν οὔτε σ᾽ οὔϑ᾽ ἡμᾶς λαϑεὶν 
Μενέλαον, ΗφυΔΚ]. 9381 οὐ γάρ ποτ᾽ 
ηὔχει χεῖρας ἵξεσθαι σέϑεν. 

0911. πήματα λύματα δείματα: 
ἀθυ ΟἹ Καδης πὶ ἄθη Επάπηρθη 
ἄρον ὙΥοτίθ ἰϑὺ θΘΌθηβο σου] ἩΜ16 
ΠΟΥ ἀἷ6 ΑἸ] ογαϊοη ψύχειν 
ψυχᾶν, το]. 480, 989, Εν. ΟΥ. 1802 
φονεύετε, καΐίνετε, ὄλλυτε. --- ἀμ- 
φάκει κέντρῳ: γρ}]. Ασ. 6042 διπλῇ 
μάστιγι τὴν ἄρης “φιλεῖ. ΠῈΣ ΤΥ ]Ὁ- 
βίδο}] (2 823) μαϊῦθ χυγοὶ κέντρα: 
ϑορῃ. Ο. Β. 809 διπλοῖς κέντροισι, 
ἔγστη. 125 μάσϑλητα δέγονον. - 
γγοσοη ἀεν τ κυηρ ψύχειν (᾿ἀυτοι- 
ΒΟ; δαθτη, ΒΆΘΉΒΘΥ, πέφρικα, Ῥ]ααί. 
Ῥβρυὰ. 1916 τὶ... 1116... ΟΟΥ̓ ῬθΥ- 
ἔγισοΐδοι) ἃ. ζι ἄθπι Θδπζθη γρ]. 
Βαμα. 166 ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνει- 
ράτων μολὸν ἔτυψεν δέκαν ὃι- 
φρηλάτου μεσολαβεῖ κέντρῳ 
ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν. πάρεστι 
μαστίκτορος δαΐου δαμίου βαρὺ τὸ 
περίβαρυ κρύος ἔχειν. --- ΒΕῚ ἀθτὴ 
Ιηῆη. Ῥγᾶβ. ψύχειν (πο μολεῖσϑαι) 
δΒαῦ 10} ἀογ ἀβάδηξκαθ ἂῃ ἄθῃ ἃυσθῃ- 

σρο.- δῦ ὈΠΟΚΙΟΘη Ζαυβίαπα ρσοϊίθηὰ 
τδοἢΐ, 

096. πρᾶξιν, τὸ πεπραγέναι: 
ΘΌΡ. ΤΎΆΘἢ, 161 τὴν αὑτοῦ σκοπῶν 
πρᾶξιν, 298 ἀνδρὸς εὐτυχῆ κλύουσα 
πρᾶξιν τήνδε, Αἱ. 7190 ἥκει φέρων 
Αἴαντος ἡμῖν πρᾶξιν ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 

690. πρώ, τπδὔυγθ, νοῦ ἀδὲ 
Ζοῖδ᾽: ὅόρῃ. Ἰγδοι. 680 δέδοικα 
γὰρ μὴ πρὼ λέγοις ἂν τὸν πόϑον 
τὸν ἐξ ἐμοῦ, πρὶν εἰδέναι τἀκεῖθϑεν 
εἰ ποϑούμεϑα. 

698. λέγ᾽, ἐκδίδασκε: νρ]. 608 ἃ. 
2Ζὰ δ0. 

100. ἐμοῦ πάρα κούφως, οὶ] 
65 ἀογ ἴο οΟὈΪαρ (685), ἀθῃ ὙΥ̓ΆΠΒΟ ἢ 
ἷζὰ οὐ θη. 

101. γε !. 9082 ἢ 
102. τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἦϑλον ἃ. 1. 

ἀμφ᾽ ἑἕαυτῆς τὸν ἑαυτῆς ἄϑλον 
ἐξηγουμένης. Ὀίοθκο Εἰην τ Καηρ 
ἀθ5 ΡῬυδαϊκαῖβ δυ αἷθ αἰ θα ὶνθ 
Βεβεϊητηαηρ ἀθ8 Θ᾽] Κὶβ οὐθΥ θῦὑ- 
6 Κὑβ8 ἰδὲ Ὀ6ὶ ἄθῃ Ργδροβιςοπθη ἐξ, 
ἀπό ἃ. παρά Ὀρδβοηάθτβ δϑυῆρ απὰ 
σου δ θη} 10). (ὙρΊ. Αρ. 838 κῆρυξ 
᾿“χαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ 16 
ὃς κῆρυξ εἶ ᾿ἀχαιῶν τῶν ἀπὸ στρα- 
τοῦ, Κνῶρον 1  ὅ0, 8, 10), Κοτιητηῦ 
ΒΌΘΥ Δ ἢ Ὀθὶ δηάθγθη ΡΥ ΡΟβ᾽ ἸΟΏΘῺ 
γοΥ. Υρῖὶ. χ«. Β. εὐσεβεῖν τὰ πρὸς 
ϑεούς ϑορῃ. ῬΒὶ]. 1441, 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νεάνιδα. 

σύ τ΄. ᾿Ινάχειον σπέρμα. τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ϑυμῷ βάλ᾽, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐκμάϑῃς ὁδοῦ. 

πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
στρέψασα σαυτὴν στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας" 
Σκχύϑας δ᾽ ἀφίξῃ νομάδας. οἱ πλεκτὰς στέγας 

Ἅ ’ 3 Ν...» 3 ῇ »» 

πεδάρσιοι ναίουσ΄ ἐπ᾿ εὐκύκλοις ὕχοις. 
δ ᾿ “Τὴ ἘῈ ᾽ ᾿ ἐς 
ἑχηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι 

οἷς μὴ πελάξειν, ἀλλὰ γυῖ᾽ ἁλιστόνοις 

χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐχπερᾶν χϑόνα. 

τ06. ϑυμῶ βάλε: νρὶ. ἀδ5 Ηο- 
ΠΘΥβοῃθ σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο 
σῇσι (Δυάετβ Θά. 1, 200 ὡς ἐνὶ ὃυ- 
μῷ ἀϑᾶάνατοι βάλλουσι). Ὅὰχὰ ἄθῃὰ 
Ῥαίϊν ϑεορέ. 1048 χώραν τήνδε κιν- 
δύνῳ βαλεῖν, ϑορὰ. ΡΒ]. 61 λύπην 
πᾶσιν Ἀργείοις, βαλεῖς, Επτ, ῬΒδη. 
1686 σκότον ὄμμασι σοῖσι βαλών. 

108. στρέψασα (πἰομὺ Ὀ]οίβ τρέ- 
ψασα), “οὶ 10 βῖο ἢ}! νοῃ Ῥγοιηθίῃθαβ 
Δ Ὁ Ζὰν βοῖΐθ πϑηθί, --- στεῖχε γύας: 
γα]. 887, ϑορύ. 406 κλέμακος προσ- 
αμβάσεις στείχει, ἴῃ Ργοβα πορεύε- 
σϑαι πϑίον α. αρ]., Κτᾶρον 1] 
8 40, 7, --- 6 ὯΝ Θῃηᾶθ φσθο- 
ἄξ  διλλρς Παγβύθ! ηρ, 818 Ὑ Δτ- 
Βοιῦ ἃ. Ὠιομβίαηρ σοιηιβομύ, Ὀθυαὺ 
δα υπθθβύϊημηΐθη ἀπᾶὰ ὉΠΒΙΟΠΘΥΘΗ 
ΝΔΟΒυϊούθη ὑπὰ Εν δἰ υπρθη ΟΘΥ 
Καυϊ]θαΐο, ψθ]οῦθ ἀθη Ηδηά6] γο 
ἄθῃ ΒΘ] ]θηβοθθη Κο]οηΐϊθη 81} 
ϑοἢ γζθη Μθουθ ἴῃ αἷθ πότνα!!! θη 
Θορσοπάθη απἰθυϊϑίθη. Εἰγοὺ Ηθγο- 
ἀοῦ Ὀγταοδύθ ἀθη Οὐ θοῦ θη ὈΘΒΟΙΠΏΓῚ - 
θυ ἃ. ψζυγθυ ββίροσθ Κυπᾶθ ἅδϑυ 
Πϑηᾶ ὑπὰ Τωϑυΐθ πόγα ΠΣ οἢ γότῃ ΡομΐαΒ. 

109. γε. Ηομ. Θά. 12, 839 Σει- 
ρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι. --- Σχύ- 
ὅας νομάδας: Ηἱρροκι, ἀθ δᾶγθ 98 
νομάδες δὲ καλεῦνται ὅτι οὐκ ἔστι 
σφι οἰκήματα, ἀλλ᾽ ἐν ἁμάξῃσι οἷ- 
κεῦσι" αἵ δὲ ἅμαξαί εἶσι αἵ μὲν 
ἐλάχισται τετράκυκλοι, αἱ δὲ ἑξά- 
κυκλοι αὗται δὲ πίλοισι περιπε- 
φραγμέναι" εἰσὶ δὲ καὶ τετεχνα- 
σμέναι ὥσπερ οἰκήματα, τὰ μὲν 
διπλᾶ, τὰ δὲ τριπλᾶ" ταῦτα δὲ καὶ 
στεγνὰ πρὸς ὕδωρ καὶ πρὸς χιόνα 
καὶ πρὸς τὰ πνεύματα, Ἠδδβὶοα Ὀ6ὶ 

ϑύσαθοη. Ρ. 802 γλακτοφάγων εἰς 
γαῖαν ἀπήναις οἰκί ἐχόντων, Ηε6- 
το, ΤΥ 46 τοῖσι γὰρ μήτε ἄστεα 
μήτε τείχεα ἤ ἐκτισμένα, ἀλλὰ φε- 
ρέοικοι ἐόντες πάντες ἔωσι ἵπποτο- 
ξόται, ξώοντες μὴ ἀπ᾽ ἀρότου, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ κτηνέων, οἰκήματά τέ σφι ἢ 

ὶ ξευγέων, κῶς οὐκ ἂν εἴησαν 
οὗτοι ἄμαχοί τε καὶ ἄποροι προσ- 
μέσγειν; Ὀ16 ὙΥοΒηΒίύσθ ἀΐθβον ὅΚυ- 
ὕμοπ φιθοῦ Ηδοτγοά. ΙΝ 19 δ: τὸ 
δὲ πρὸς ἠῶ τῶν γεωργῶν τού- 
των Σκυϑέων (81 Βογγβίβθῃ68) 
διαβάντι τὸν Παντικάπην ποταμὸν 
νομάδες ἤδη Σκύϑαι νέμονται, οὔτε 
τι σπείροντες οὐδὲν οὔτε ἀροῦντες. 
ΑΌου ογθὺ Ηοσοάοῦ μαὺ ἴῆτθ  οδη- 
βἰϊΐζθ 80 Ὀοβεϊιημῦ; Αβοῦγ]ο8 ἀθηϊύ 
βῖο ἢ ἀϊθβθὶθθπ ἴπὶ Νογάθῃ πδ 86 81 
Οοθϑη, γ6]. ϑύγϑθοι. Ρ. 492 τὸ πρῶ- 
τον μέρος ἐκ τῶν πρὸς ἄρκτον με- 
ρῶν καὶ τὸν Ὠκεανὸν Σκυϑῶν τινες 
νομάδες καὶ ἁμάξοικοι, ῬΙη. Η. Ν. 
ΥΙ 20, 58 18 Ὀ 108. 01}18 ΡΥ ῬΔΙΒ 
ὃ ΒΥ Βῖθο ῬτουααὔΟΥΟ ΟὟ ὨΪΨΘΒ, 
ΡῬτοχίσαδ ἱπουϊέα βαθυιύθϊω σοηύιυχη. 
ΑΒ ΒΓΟΡΟΡΒΔΡῚ βογίμβδθ ᾿πβι θη δα- 
Τηϑ 8 ΘΟΥΡΟΙΙΌὰΒ γσϑϑοθηῦθβ; 1ᾷ60 
Ἰαχίω ναϑύδθ 80} 6]1}68. 

112. πελάξειν -- ἐχπερᾶν: ΥΕ]. 
απ. 1007 τὸ μὲν ἀτηρὸν “χώρας 
κατέχειν, τὸ δὲ κερδαλέον πέμπειν, 
Κγᾶρου 1 8 δῦ, 1, ὅ α. ΣΕ Ὁ ὃ, 1, 8. 

118. χρίμπτουσᾶ ΥΟΥ͂ 6: σὰ 1028. 
ῥαχία: κυρίως δὲ πᾶς ὃ πετρώδης 
αἰγιαλὸς ῥαχία καλεῖται ἘΠ. Μ. ν. 
102, ὅ1. δ]. ΟΒΟΙΜΊΙ. ἔν. ὃ ν. 719 Ν. 
(λίϑοισι» γῆς ὀστοῖσιν ἐγχριμφϑεὶς 
πόδα. 
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λαιᾶς δὲ χειρὺς οἷ σιδηροτέχτονες 

οἰκοῦσι Χάλυβες. οὺς φυλάξασϑαί δε χρή. 
ν᾿ , Ἁ ΄, ῳ 

ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοι ἕένοις. 

ἥξεις δ᾽ Ὑβρίστην ποταμὸν οὐ ψευδώνυμον. 

ὃν μὴ περάσῃς. οὐ γὰρ εὔβατος περᾶν. 
Ἁ κ᾿; ᾿ "ν...ν ἤ 7 3 - πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς, ὀρῶν 

ὕψιστον. ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος 

κροτάφων ἀπ᾽ αὐτῶν. 9 ’ Ἁ Ἁ 

ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 

χορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 

114. Επύνθαου β᾽πα χβοῆθη 718 
α. 714 ὕουβθ δυβροΐ!]θη, ἴῃ ἀθηθη 
Θἷπθ ψοϊΐοσθ αορομαὰ σθηδυηῦ Μγ8ΓΥ, 
ψΘ]Ο 86 ἴο, τὶ θυ ΠΘῺΣ σοὶ Οοθδῃ 
Β10ἢ οηὐξοσηθηᾶ, δα βαοἤ θη 50]] (νρ]. 
απέϑη ἀπέοσ θη Βτιποιβέϊοκοπ θα 
Προμ. λυόμενος τ. ΙΧὺ, οἄδτ ἀδὺ 
Βιομῦου Ψ1}} ἀἱθ Ὑογβίθ] ὰησ ου- 
ὙΘΟΚΘη, ἀδίβ ἴο, πο θμ 516 Ἰδηρϑ 
ἂος Καβίθ ἀθ8 Ὁθθδηβ ὃ ἄθῃ πὸ- 
τ ΒΟ θη ὐκγίμθη νοῦ θυ ρΘ Κοιη- 
ΤΏ6Π, αἱ6 ΟΒΔΙΥΌΘΥ τ ΚΒ Ἰθσθη 18.886, 
αἶβο ΣἸΒΟΏ θη ἸΘΏΘη ΒΚ Βδη ἃ. θη 
ΟΒαἸγ Ὀθση Ἰαπαθιηννχύβ σοσθη 5ἅ- 
ἀθη σψᾶπάθγθ. ὈΪ85 516, 8δη ἄθῃ ΕἾ α 8 
ἩγὈτιβέθβ σϑκοχαηθη, ἄθββθη θυ 
Θαὐδησ σαϊη Καυκαϑὰβ σο]ληρθ, γγῸ 
ἀοΥ ΗΥτίβίθϑ οηἐθρυίηρθη 8011 (720). 
-- ὕδοε ἄθῃ ἀδποῦ. λαιᾶς (ἀριστε- 
ρᾶς) χειρός ἃ. ἃ. Κυῶρσον 1 8 46, 
1.8 ἃ. δοπποιάθνη- ΝΌΟΝ Ζὰ β΄ ΡΆ, 
ΕἸ. 900. 

Π1ὅ. ἴῃ πηβϑύρῃ ϑιΐοκο παροὺ 
ΒΟ οἷηῃ ΤΥ ΥΔΟ 5 ἴῃ χυοθίΐθη 
ΕὨΪΒ06 ΠῸΥ ΘΙ, γνρ]. ζὰὨ ῶ. ΠῚ0 
ΕἸρσϑηὐ ]ο Κοὶῦ ἀθ5 5ιοῖθ ἀπὰ 
αἴθ στοίβα Ζ8}}] ἀδθὺ ΕἸΡΘΗΠΔΙΊΘῊ 
γουδη δα ἰβίθη ἴῃ αἴθβοὺ ΘΟ] ἀθσαηρ 
ΖΘ] Υ ΘΙ ΠΘΥ 6 ΑἸ] δβαηρσθη 818 ἴῃ 8ῃ- 
ἀργθὴ Τϑιϊθη αἶθ8θ5 δίάοκοθ (117, 
120, 121, 192, 129, 180, 186, 188, 
198, 196, 806, 809, 811, 840, 847, 
849, 851, 809). -- Χαλυβες: ΑΒοῃγ- 
Ἰοβ πἰτητηῦ αἀἷθ ὙΥΟΒηβιίζθ ἀὸν (δ 8- 
ἸΥΌΘΥ, σϑῖοῆθ βοηϑὺ βἀ] 10 ἢ σοι 
ΒΟΥ ΓΖ ΜΘοΥΘ ΔηρΟσΘΌΘη ψγ6Γ- 
ἄθῃ (Ηρθγοά. 1 28, ϑίγδθοη ρῥ. 678), 
ἴτὴ ποτα ΟΠ θη Βκυἐίθη 8, ὙΨΈ61] ΘΓ 
α1θ ΟΒΑΙ γ Ὀθὺ 415 ϑΚγέμθη Ὀθἐταρμ θὲ 
(δορί. 1728 χάλυβος Σκυϑῶν ἄποικος) 
πα 1ῃγ ᾶπὰ ἐὰν σ᾽οίο ΒΆ]10 ταϊὺ 
ἀοσ ἀθρομά, δὰ8 ὙΘΙΘΗΘΙ ΔΟΥ 5Κγ- 

ἐίβομθ ϑίῃϊ Καὶ (γρὶ. 801) -- ἴῃ 
ΥΥΙΚΠΟΒΚοὶς τὰν ἀ168 ἀἰθ αοσθηὰ 
ἀθ5 ὕτα!. 

7111. Ὑβρίστην ποταμόν: ον 
5080]. Ὀοθιιογκύ: τὸν ᾿Δφράξην, παρὰ 
τὸ ἀράσσειν καὶ ἠχεῖν τὰ κύματα 
αὐτοῦ. ὍϊΘ αἰΐθη ΕὐΚΙἄγοσ, πσ ]οθ 
ὑβριστήν Ἰᾶβθῃ, τηρθὶπὔθη αἶβο, αἀδΥ 
Ὀιοδίθυ μα ὉΘ ἀπῦθυ ἀθιὰ το Κβὶ ο ἢ ἐ8- 
Ἰοβθὴ ϑίγομιθ᾽ ἄθῃ Αὐᾶχθβ νϑυβίδῃ- 
ἀθῃ ψθθθῃ ἀογ ΑὈΙοιϊαηρ 4685 Νἃ- 
68 γ0ὴ ἀράσσειν (γρῖ. Εαβύείῃ. 
ΖᾷἃῬ ὈΙΟΏΥΞΚ. Ρογίθσ. 189 τοῦ δὲ 
ΜΜασσαγετικοῦ τούτου ᾿Αφράξου μέ- 
μνηται καὶ Αἰσχύλος καὶ ἀρέσκεται 
καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ ἀράσσειν 
καλεῖσϑαι αὐτόν). ἴδοι ἀϊθ γοι- 
βίθ ὰηρσ ἀθΒ Αβοῦγϊοβ ζχζὰ 7114. 
ὙΙΘΙ οι μαιϊδθ ἀθὺ ΠΙομΐο σοῖ 
ἄδιηῃ ΕἾυ886 ΤΟΥ Κ ουΐδγθη, ΘΙ ΠΟΥ 
πὰ ΕὙΠΒΊ Δ τ ἐγ ο θυ! ἢ φηβοι χα} 
τ. 8165 πιϊῦ 810} ἔογίγοιβὺ (γρὶ]. 
Βοάοηδβίρα β αϑαϊομῦ,, 6. Τογοκος. 

118. εὔβατος περᾶν: “ὰ 106. 
719. πρὸς αὐτὸν Καύκασον ἔνϑα 

ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος ἀ. 1. πρὸς 
αὐτὸν τὸν τοῦ Καυκάσου τόπον 
ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος “Ὁ6- 
ΝΟΥ ἀὰ ΖῸΓ Ο06}16 βο᾽ Ὀϑὺῦ δῦ ἄθσ 
Ηδῆθ ἀθ8 Καυκαβὰβ σοϊδησὺ Ὀἰϊδύ᾽ἤ: 
αὐτὸν σομῦτῦ ἄθη ϑίπηῃθ ῃδοὴ 
ΖὰἪ ἔνϑα ποταμὸς -“ἐκφυσᾷ μένος 
π. Ββοίχὺ ἀἰθ Θαθ}]Ὸ ἀρὰ ποὶΐθ- 
Τὴ [δυΐθ ἀθβ ΕἾἼ.β8ο8 θηΐσορθῃ. 
Πθν ιομίθυ βομοὶηῦ 810} ἀἰθ ᾶρθ 
ἀθ8 Καυκαβὰβ 8 δβι! ἢ γοὰ ἄθια 
Θίαπαογῦ ἀ65 Ῥγουηθίῃθα8 ἃ., 10 ἃ 8 
ἄθηι Εοϊσοπάθη πθυγοιρσθῃῦ, πὔτα- 
ο ἢ σοῦ Αϑονϑοῦθη ἃ. ϑ'ο ἢ ΤΥ ΖΘη 
Μρϑοῦθ σοαδοῃῦ χὰ ΒϑΌΘΩ. 

122 ἢ. ὑπερβάλλουσαν (πίομέ 
ὑπερβαλοῦσαν), ποῖ] ἀἰθ Βἰοβίυηρ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

βῆναι κέλευϑον, ἔνϑ᾽ ᾿Δμαξόνων στρατὸν 
ἥξεις στυγάνορ᾽. αἱ Θεμίσκυράν ποτε 

κατοικιοῦσιν ἀμφὶ Θερμώδονϑ'. ἵνα 

τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γνάϑος 

ἐχϑρόξενος ναύταισι. μητρυιὰ νεῶν" 

αὗταί σ᾽ δδηγήσουσι καὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 

ἰσϑμὸν δ᾽ 9 - ἤ ’ ἤ 

αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 

Κιμμερικὸν ἥξεις. ὃν ϑρασυσπλάγχνως δὲ χρὴ 

λιποῦσαν αὐλῶν᾽ ἐχπερᾶν Μαιωτικόν᾽ 

ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰς ἀεὶ λόγος μέγας 

ΒΟΒΟΩ ἰπὶ ἰὐθεγβύθί σοι σου ηΘη 
ψθγάθη 580]]. --- ἔνϑα: 8} 41 
ἀρηκὺ Αβοθυ]οβ δη ΚοΟΙΟἢΪ8. 

124. Θεμίσκυραν --- ἀμφὶ Θερ- 
μώδοντα: Ὠϊ6 ϑὅαρσο Κοιμῦ ἀΐθ Ηδϑὶ- 
τηϑῦὺ ἀθὺ ΑὐηβΖοῦθῃ ὑ61}8 δ ΕἾ 886 
ΤὨθυτηοάοη, ὈΘΒΟΠ ΟΥ̓ ἴῃ ἀθὺ 5ἰααί 
ΤΒθμβεγγα (ϑίγθοι Ρ. ὅθῦ τὴν δὲ 
Θεμίσκυραν καὶ τὰ περὶ τὸν Θερ- 
μώδοντα πεδία καὶ τὰ ὑπερκείμενα 
ὔρη ἅπαντα “Δμαξόνων καλοῦσι καί 
φασιν ἐξελαϑήῆναι αὐτὰς ἐνθένδε), 
[6118 τη ϑΚυυμθηϊαημὰθ ἅτ Αβον- 
ΒΟΏρη ΜϑΟΥ υπὰ 8 Ταμημδῖὶβ. Ὀ 16 
ογβίθσθ ῬΝμπἀυπρ ἀδν ϑὅδρϑ ἰϑὺ βοϑὶέ 
ΗΟΙΘΥ αϊ6 σου! ]οἤθγο υπὰ Ὀ6- 
Καπηΐθσθ. Εἰηθμηὶ ΝΥ ἸΔΘΥΒΡΥ ΟΠ 6 τἱῦ 
1ῃγ οηὐρσομῦ ἀθν Ιου ἀυσοῖ ἀἱθ 
ΑΠηϑθη6. Θἰθμοὺ βρᾷοσθη Αὐβτϑη- 
ἀογυηρ. Ὀπαροκοηχὺ Κοιησηθη Ηρθγοά. 
ΙΝ 110 ἀϊθ Ατηδζοῆθῃ σομὶ ΤΏΘΥ- 
τηοᾶοῃ 8 ἀ88 Αβουβοῦρ Μθονυ. “--- 
Ζ2ὰ στυγάνορα γαῖ. ϑρρ]. 2387 καὶ 
τὰς ἀνάνδρους κρεοβόρους “μαξό- 
νας. ῬΔ85 Ηογθσῖβοθθ Εριτηρθίοῃ 
ἀθὺ Ατηδζομθη ἀντιάνειραι(!]. 8,189), 
6] Ο 65. δ ΠΘΥρΡΊΘΙΟἢ “ Ὀραραϊοῦ, 
ψυγαὰθ σο 8 ΠΟΘ πη γι πα- 
10“ οὐκὶ σύ. Υρὶ. ὅθμο]. αἵ ἔσαι 
καὶ ἐναντίαι τοῖς ἀνδράσιν. 80 
Βομϑίηῦ 68 δ Αβοῦγ)οβ δυΐροίαί[βι 
Ζᾳ ΒΔΌΘΗ. 

12. ἵνα --- Σαλμυδησσία γνάϑος 
σἰθοῦ πιομῦ οηθ πϑμουο Βθβυ τ ηρ' 
“ἃ Θερμώδοντα, ϑβοπάθιῃ Ζὰ ΟΘΥ 
Βηζθη Αησϑὺθ ἀον Ομ δι ὑζθ ἀθυ 
ΑἸἰηδζοῆθη, πὶ πη οἷπθ ψΘὶῦΘΥΘ 
Αὐβάθμπθηρ ὈΘΙζαϊοσθη (ἀπ θη 
ΤΒθεηοάοη 8 ἀδῃϊη, ΤῸ ᾽) νυ] 6] ο1ομῦ 
Ϊη Βὔοκβιοιῦ διῇ ΠΙ, 8, 181 οἵ ῥα 
τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ᾿ὄχϑας Σαγ- 

γαρίοιο : . ἤματι τῷ ὅτε τ᾽ ἦλϑον 
᾿Δμαξόνες ἀντιάνειραι ἃ. Οοἔπο Β6- 
δούυπρ' ΟΟΟΥ Κοπηίηΐβ ἀθὺ Ὀθάθα- 
ὑθθάθη Επύξουπαηρ; ἄρῃ ϑδ τη - 
ἀ.6858508 δῦ πο ϑίγσϑθοη Ρ. 819 ἔρημος 
αἰγιαλὸς καὶ λιϑώδης, ἀλίμενος, 
ἀναπεπταμένος πολὺς πρὸς τοὺς 
βορέας σταδίων ὅσον ἑπτακοσίων 
μέχρι Κυανέων τὸ μῆκος (νοι ἀοΓ 
ΓΠαπαβρὶῦτθ ΤΉ γπΐδΒ Ὀ15 σὰ Τ᾽ τα κΚὶ- 
Βοῆθη Βοβρογβ). Υρὶ)]. ϑορι. Απί. 
966 παρὰ δὲ κυανέων σπιλάδων 
διδύμας πέτρας ἀκταὶ Βοσπόριαι ἰδ᾽ 
ὃ Θρῃκῶν Σαλμυδησσός, ΧοπΟΡΆ. 
ΑπδΌ. ΥἹ1 ὅ, 12 Σαλμυδησσόν, 
ἔνϑα τῶν ὧν τὸν Πόντον πλεου- 
σῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ 
ἐκπίπτουσι᾽ τέναγος γάρ ἐστιν ἐπὶ 
παμπολὺ τῆς ϑαλάττης. 

121. μητρυιά: ΥὙρ]. Η68. Υ. ιν 
82ὅ ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, 
ἄλλοτε μήτηρ. 

128. μάλ᾽ ἀσμένως: στυγάνορες 
ἀστεργάνορα (898). 

129. λίμνης (Μαιώτιδος) ἀυτοι 
ἀὰ8 ΕοΙσοηάθ σθηδθρσ Ὀθβυϊμημηῦ, 
γνρ]. 864. 

180. ΔΚιμμερικόν: ἀδ6Υ οἰηχῖρθ 
Πακύγ!αβ ἢ ογβύθῃ Εἰ αἴβθ, ἀθὺ ἴῃ 
ἀΏΒΟΥΘ πὶ ϑύζοκθ γουκουητηΐ, γ 6]. ζὰ 
18. --- εγῦ. ὃν ϑρασυσπλάγχνως 
(ϑ.ο]. καρτερικῶς, ὈΘὨμΘΥΖΟ) λιποῦ- 
σαν χρή σὲ ἐκπερᾶν αὐλῶνα Μαιω- 
τικόν. 

1381. αὐλῶνα (εοἰσοπί!οι “ΤὨΔ]- 
στα ἢ νο Μίροθ δύῃ ὥΌΡΏὮ. 
ΤΥΔοἢ. 100 ποντίας αὐλῶνος. ΗϊοΣ 
ἰδῦὺ ἀθν ϑϑυμα (ἀϊθΘ ϑίχαίβθα σοῃ 
Καγύβοῃ) σϑιηιθιηῦ (ἰοὺ ἀδ5 Αβονυ- 
Β00ῃ6 Μροὺ 86] 080). 

182. λόγος μέγας, οἷπθ ἀηαἀϑομύϊρο 
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τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ ἐπώνυμος 

κεκλήσεται. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον 

ἤπειρον ἥξεις ᾿4σίδ᾽. ἄρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ 

ὃ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς 

βίαιος εἶναι; τῇδε γὰρ ϑνητῇ ϑεὸς 

χρήξων μιγῆναι τάσδ᾽ ἐπέρριψεν πλάνας. 
- 

πικροῦ δ᾽ ἔκυρσας. ὦ κόρη. τῶν σῶν γάμων 
ν Ὕ δὶ Ὕ ν᾽ ͵ Ὑ ᾿ 4 Ὕ ἱ, Φ' 742 ὠνηστῆρος. ος γὰρ νῦν ἀκήκοας λόγους. 

ΕἸ Ν ’ 3 , “ εἶναι δόκει σοὶ μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. 

, , 

ιοέ μοι, ξή. 

δ 1" ὴ κέκραγας κἀναμυχϑίξῃ᾽ τί που 

δράσεις. ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνῃ κακά: 

ΧΟ. ἦ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς: 

ΠΡ δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. 

, - Ἁ - Ν ᾿Ξ 9 ᾽ ΒΒ »] 

Ιῷ. τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ξῆν κέρδος. ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τάχει 
μ -» .3 9 » ς ’ ἂ ἔρριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας. 

ὕει εΐδγαηρς, ναὶ. ϑόρὰ. Αἱ. 2260 
ἀγγελίαν τὰν ὃ μέγας μῦϑος 
ἀέξει (488 σ]οβεσίμβαθπαθ θάθη). 

1388. Βόσπορος: αἀἷθ6 ΕὐγτηοϊορΊθ 
βοὸς πόρος (τῆς σῆς πορείας) Ὀ6- 
Βυϊτητηΐθ ἴῃ ἀοΥ ϑαρθ ζὰμῃ 161] ἀἱθ 
ΒΙοδέιιηρ ἀθγ ἰσγθη ἀθὺ ἴο. ἴῃ τ κ- 
ἸομΚοὶῦ τΥ Ζ. Β. ἀοσῦ ΤΥ ΚΊβο ἢ 6 
Βοβροῦιιβ, ὙΘΙΟΠΘΥ γὙουΖυρ ΒΥ 6 186 
βθίπθηῃ Ναιωθῃ ἄθμὶ ἰὐθθυρδηρ ἀδὺ 
1ο γογάδηκρη 850}1}06, ἤϑοὴ ἀον δύς!η 
Ἕκατη Φωσφόρος (ἀϊα] εΚύΒο ἢ! Βοσ- 
πόρος), ΜΘΙΟμ6 ἀοτῦ γογθῃχὺ ψυτγάθ, 
Ὀοηδηηΐ. 

184. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον: 
ΔΟΥ Κιτηγηθυβοῃ8 ΒοΟΒροστβ σἹ]ὐ 80 
ΠΙΟΥ 8ἷ8 ἀτθπζθ σὸπ Εὐτορδ ἃ. 
Αβίθη, τυρὶ]. 790. ον δμη! ο ἢ} τῖτὰ 
ἀοῦ Ῥἢδ818 818 ασὑσθῶζθ δηροσΘΌΘΗ, 
ΘΌο ἢ 'πὶ Προμ. λυόμενος ΕἾ. 1, νρὶ]. 
Ηροτγοά. 4, 46. Α116 ὈΙΪΒΒοΥ σϑηδηηΐθῃ 
ΟΥ ΠἸομκοιΐθη πσογάθη ἀθιηπδοὴ 88 
Ζὰ Επθτορῶ σομδιεὶσ Ὀοίγαομίοί (νρ]. 
Ζῃ 051). 5 

180. ἀρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ: ἄρα φγοτ- 
Β᾽ΟΒΌΟᾺ ἐὰν ἄρ᾽ οὐ (νῖθ -πθ ἐὰν 
ΠΟΏΠΘ): ΥΩ]. ὅορῇ. Ὁ. ἢ. 822 ἂρ 
ἔφυν κακός; ἀρ᾽ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος: 
Ο. Κ. τὅ8 ὧρ᾽ ἄϑλιον τοὔνειδος... 
ὠνείδισ᾽ εἰς σὲ κἀμὲ καὶ τὸ πᾶν 

γένος; 180 ἀρ᾽ ἂν ματαίου τῆσδ᾽ 
ἂν ἡδονῆς τύχοις; Κιΐρον 1 8 69, 9. 

736. ὁμῶς, ὁμοίως: Εαμη. 3887 
δυσοδοπαίπαλα δερκομένοισι καὶ 
δυσομμάτοις ὁμῶς, 69 τό τ᾿ ἦμαρ 
καὶ κατ᾽ εὐφρόνην ὁμῶς, 1]. 1, 909 
ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε 
κηδομένη τε. 

141. ἐν προοιμίοις εἶναι πὶθ ἔν 
τισιν ἀριϑμεῖσϑαι ἵξιῃᾳι θη προοίέμια 
σθῃδτγθῃ, 8]8 προοίμια σοϊίοηἶ. Υμ!. 
Ῥριβ. 48ὅ εὖ νῦν τόδ᾽ ἴσϑι μηδέπω 
μεσοῦν κακόν, Ἐπγ, Μρᾶ. 60 ἐν 
ἀρχῇ πῆμα κοὐδέπω μεσοῖ. ὕὐοΥ 
ἀϊθὸ Αρθᾶγοβὶβ Κυᾶρον ΠΠ 14, 9, ὅ 

14ὅ. τῇδε σομὄτί σὰ λοιπόν. 
1406. α]. ϑορὺ. 168 κακῶν δ᾽ 

ὥσπερ ϑάλασσα κῦμ᾽ ἄγει" τὸ μὲν 
πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει τρίχαλον 
κτλ., ΒΌΡΡΙ. 4170 ἄτης ἄβυσσον πέ- 
λαγος.. ἐσβέβηκα κουδαμοῦ λιμὴν 
κακῶν. 

141. αὶ. Επν. Μρὰά. 1456 τί δέ 
μοι ξῆν ἔτι κέρδος; 1917 ἴτω" τί μοι 
ξῆν κέρδος; 

148. στύφλον ἢ στυφελόν᾽ τραχύ, 
σκληρόν Ἠρδγοῆ., τυρὶ. Ῥρῖβ. 808 
στύφλους παρ᾽ ἀκτάς, 9064 στυφε- 
λοῦ ἐπ᾽ ἀκτᾶς. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ὅπως πέδοι σκήψασα τῶν πάντων πόνων 
ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ ϑανεῖν 
ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς. 

ἡ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις. 
ὅτῳ ϑανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον" 
αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή: 
νῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον 

Ν Ἁ ἜἝ Ἁ ᾽ ’ ’ μόχϑων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος. 
- ΟῚ 3 “ “ - ’; ἢ γὰρ ποτ ἔστιν ἐχπεσεῖν ἀρχῆς Δία; 
ἥδοι᾽ ἄν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 
πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς: 
ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδέ σοι μαϑεῖν πάρα. 
πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληϑήσεται; 

ΠΡ. πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 
ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη. 

- -“ 4 “- ς ᾽ - ΠΡ. γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ὦ ποτ ἀσχαλᾷ. 

149. ὅπως ἀπηλλάγην: χὰ 157. 
158, ϑανεῖν μέν, 818 πὴ ἔο]σίο: 

τέρμα δὲ μόχϑων οὐδέν ἐστι προ- 
κείμενον. 

1ὅ4. ἀπ ἄθι ἀϑάδηϊκθρη τυρὶ. Ξορἢ. 
ΤΥΔΘΏ, 1178 τοῖς γὰρ ϑανοῦσι μό- 
χϑος οὐ προσγίγνεται, ΕἸ. 1110 τοὺς 
γὰρ ϑανόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 
δ. νῦν δέ, πο γρῖο, Ὡ8οἢ 

ἄθιυ αθάδηκθη εἰ ϑανεῖν πεπρω- 
μένον ἦν, αὕτη ἦν ἂν πημάτων 
ἀπαλλαγή. --- Ὑα]. 951. 

Τῦθ. πρὶν ἂν ἐκπέσῃ τυραννίδος 
Βοιίβῦ 68 ΒΊΟΥ, δηάθυβ 8ἃ18 9ὅ8, ὕτὴ 
ΘΒ 10} ἄθῃ ϑ'ο]οῖθυ ἀθβ δέξου δη- 
σοαἀθαύοίθη Ομ θἰ πη ἶββθβ θὗνγαβ Ζὰ 
ρθη ὑπὰ αἷθ Οοἴδῃσ, ἀϊθ ἀθιῃ 
Φθιβ ἄτομθ, ῃϑθου ζὰ ὈΘεθί ΟΠ ηΘη. 
ἴη ὙΥΔΒυμοὶ ἰδὺ ἀογὺ πλὴν ὅταν 
κείνῳ δοκῇ τἱομέϊσου ἀπὰ ἄθιῃ Ετ- 
ἴο]σϑ θη βρυθομβθμάου σοβασί, ψϑ- 
γτοηὦ ἐκπεσεῖν τυραννίδος οἷπθ 
ὈΙοίβο Μδρ] Ομ Κοὶξ ἰβῦ, θ ομθ πἰομὲ 
ἴῃ Εν] ὰὴρσ σοῦ. - 

160. Υρ!. ϑορῃ. Αἱ. 981 ὡς ὧδ᾽ 
ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπίστασϑαί σε χρή. 
ΝΟΣ ἄθηι Ὑ οὐ μουρθβθπάθη Κὔπηϊθ 
ἴδῃ ὡς τοένυν ὄντων σοι γεγαϑέ- 
ναν (αὐξίβοθβ ἔν γεγηϑέναι) πάρα 
θυσαγίθη. ΥΩ). ϑόορῃ. Αἱ. 981 ὡς 

ἈΞΟΗΥΣΟΒ, Ῥχοιηθίμθιβ. 8, Αὐῇ, 

ὧδ᾽ ἐχόντων πάρα στενάξειν (σορθη 
ἀθβ ἔθῃ]θηάθῃ τῶνδε νεῖ. Κυᾶρου 1 

«ὦ 41, 4, 8). 
101. τύραννα σκῆπτρα : ντρὶἹ. 

ΒΌΡἢ. Απῦ, 1169 τύραννον σχῆμα, 
Κατ. Απᾶγ. 8 τύραννον ἑστίαν, ΗΙρρ. 
848 τύραννον δῶμα. Τύραννος 158. 
Ὑ|0 δοῦλος, κασίγνητος, γέρων υπὰ 
ψ]0 αἷθ νδΙΚουπδίηθη οἷη ὙΥοτί, 
ἄθββθῃ Βραθυθαμρ χυίβοβθη ϑυὉ- 
βύαῃτϊν τι. Αἀ͵οκΚίϊν βομαηκέ, ΥὙΙ. 
Αρ. 160 γέρων λόγος, ἴτρτη. 381 
γέρον γράμμα (Οδίμ!}]. 68, 46 ομαγία 
Ἰοαυδῦιν ΔΏ5), ἔγρτη. 832 κάπηλα 
τεχνήματα. 

102. πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ: ἅδ8 
Μοίγταμη νᾶγαἀθ ἀϊθ β θ] θὴρ αὐτὸς 
πρὸς αὑτοῦ νογίγαρθῃ, ΔΌΟΙ ἀἷθ Ζυ- 
ΒϑΙ ΘΒ θὴρ γὸη αὐτὸς αὐτοῦ 
βομᾶγεν ἀθὰ αθαδηκθη ἃ. ἀϊθ Ιτοῃὶθ 
ἀθβ. ἀθάδηκθηβ: νρ]. ζὰ 19 ἃ. Αρ. 
880 τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὐτοῦ πήμασιν 
βαρύνεται, ϑορῈ. Αἱ. 1182 τούς γ᾽ 
αὐτὸς αὐτοῦ πολεμίους, Ο. Κ 999 
σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐκ οὖσαν αἰσχύνεις 
πόλιν τὴν αὐτὸς αὐτοῦ, 1856 τὸν 
αὐτὸς αὐτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπή- 
λασας. 

1608. εἰ μή τις βλάβη: τγρὶ. 196. 
104. ἀσχαλᾷ: Κυᾶροτ 11 8 ὅ8, 1,1, 
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Ιῷ. ϑέορτον ἢ βρότειον; εἰ ῥητόν, φράσον. 
ΠΡ. τί δ᾽ ὅντιν᾽; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τόδε. 
Ιῷ. ἦὟ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται ϑρόνων; 
ΠΡ. ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 

Ιῷ. οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης; 

ΠΡ. οὐ δῆτα. πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυϑείς. 

1Ω. τίς οὖν ὃ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Ζ|ιός: 

ΠΡ. τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐκγόνων εἷναι χρεών. 
ε ΟῚ 9 Ἁ “, 3 

πῶς εἰπαφ: ἢ μὸς παῖς 6 ἀπαλλάξει κακῶν; 

ΠΡ τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 

ἥδ᾽ οὐκέτ᾽ εὐξύμβλητος ἣ χρησμοῳδία. 

ΠΡ. καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐχμαϑεῖν ξήτει πόνους. 
19. μή μοι προτείνων κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

γα]. Εὰν. ῬΒδη. 688 οὐ γὰρ οἶδ᾽ εἴ 
μοι προσειπεῖν αὖϑις ἔσϑ᾽ ὑμᾶς 
ποτε. 

106. ϑέορτον: γαῖ. 110. 
166. τί δ᾽ ὅντιν᾽: γ9]. ϑορΒ. 

Ο. ΗΝ. 1066 τέ δ᾽ ὄντιν᾽ εἶπε; Ὅν- 
τινα ὈΘφΙΘμῦ 8108 δαΐ γντ γαρθ 
ϑέορτον ἢ βρότειον: τί ( νἃβ 
8011 68 τηϊῦ ΑΘΥ Ρτασθ᾽ ) ὄντινα γάμῳ, 
μον γαμεῖ: -- γάρ: γψ.861} τέ ὃ 
ὕντιν᾽ ; Θἷπθὸ ΑὈμοϑιίβαθρ Θηὐμϑ }0. 
- ῥητὸν αὐδᾶσϑαι: γρὶ. Αὐ]βίορἢ. 
Αν. 1118 οὐ φατὸν λέγειν, Οτρἢ. 
ΑΥρ. 981 οὐ φατὸν εἰπεῖν, 8ΌΟΒ 
Εν. ΒΆΚοῆ. 412 ἄρρητ᾽ ἀβακχεύ- 
τοισιν εἰδέναι βροτῶν. 

1601. ἐξανίσταται: οσθη 468 Ργᾶ- 
8608 νοὶ. φυγγάνω ὅ18. 

1608. γε]. ΕἸΗ]οΙαηρ 5, 16; ἀδ8 
γγοτὺ φέρτερον ουϊηποτΐ 8ῃ ἀϊδ 6- 
ἐγοθηαθ 5'.6116 νοῦ Ριπᾶδυ (απΐθῃ 
Ζὰ 924). ; 

110. ἄν ᾿υπίον τηϑίβηα θη᾽ (ἔγωγε 
ἀποστροφὴ ἂν εἴην ἐκ δεσμῶν λυ- 
ὃ είς). 

111 ἔ, ὁ λύσων: σὰ 21: ἀΔ8 ΟὈ- 
Ἶ0Κῦ ογρϑηγὺ 5810} σομ βϑὶ δὲ, υρᾶὶ. 
ϑθᾶ, τ. 1716, 3881, 121, 188, 88. -- 
ΪΖῖο βαρὺ οὖ ὴγο. σψὶγὰ ἀἷοθ ἰὅβϑη 
Κὄππθη σψίάθυ ἄθη θη ἀ68 Ζθαβ' 
ἴπ ἄθῃυ Ξ'΄'ἴπηθ ϊθιηδηαὰ πὶγὰ ἀἰοἢ 
Ἰόβθπ Κὔππθη“, θαγὰτη Καπη Ρτο- 
τηθῦβθυβ ΟἿ ΠΘ Βδοκοϊοι δα ἄκον- 
τος Διός τὰν ὕθογγαβομαηρ ἀθυ ἴὸ 
αηὐνογίθαης: ,,,ὰ8 ἀθίηθιῃ ὐθβο! θοῦ 
5011 ἀθὺ βθῖῃ, ἀϑὺ στο ἰὅβθη πῖτα“, 

ΙΪηὴ ὙΥΙΚΙΟ Κοιῦ ουξοὶσὺ ἵτὰ ἔο]σθη- 
ἄθη ϑδιῦοικ ἀϊθ Τὔϑαηρσ ἰοὺ ἄκον- 
τος Διός, ΒΟΠΘΤῚ ψ16 Ὀ6Ὶ Ηρβιοὰ 

ΤὨθοσ. ὅ239 οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυμ- 
πίου ὑψιμέδοντος. 

114. ἀπὸ Ἰοῦς Ἔπαφος, οὗ Λ“ι- 

βύη, ΄ης Βῆλος, οὗ “αναός, οὗ Ὑπερ- 
μήστρα ἡ μὴ κτείνασα τὸν “Μυγκέα 
τὸν ὁμόξυγον, ἧς Ἴβας, οὗ Προῖτος, 
οὗ κρίσιος, οὗ Ζανάη, ἧς Περσεύς, 
οὗ Ηλεκτρυών, οὗ ᾿Δλχμήνη, ἧς 
Ἡρακλῆς ὅ868ο]. 

"1ῦ. οὐκέτ᾽ “ποῦ τηρὴγ᾽ σ|ὶθ 
ἀδ8 ὈΙΒμου Οϑοϑθη θατίθ. εὐξύμβλη- 
τος: γαῷιῖὶϊ. ἀξύμβλητον ἀνθρώπῳ 
μαϑεῖν ΒΟΡΒ. Ττδοὴ. 694, εὐξύμ- 
βολον τόδ᾽ ἐστὶ παντὶ δοξάσαι ὅμο. 
110. 

110 ἢ καὶ μηδὲ σαυτῆς ---- (ἃ. 
ΘΌΘΙ ποὺ ἀοὶῃ ο᾽]ὰ γρϑυϊδηρθ χὰ 
οΥδγθη᾽ ἃ. ἢ. “ἀὰ νουβϑίθῃϑὺ ἀ1686 
ὙΥοἰββαρθηρ πἰοῃῦ, ἃ. νι τγαρϑὺ ἀὰ 
Βῖ6 ζὰ οὐΐδγθη υϑυϊδῆρσθη, 80 τ ὔτ- 
ἀρϑδὺ ἀὰ δοἢ ἀδὶη οθἰρθηθβ [μοἱὰ 
οί σθη συ] θη: ἀθθὴ αἷθο Ετ- 
κιάγαηρσ ἀθυβθ θη Κδηη πο ΟΠ ΠΘ 
ἀϊθο γευκαπαϊσαηρ ἀθὺ αἰν Ὀθνοτῖ- 
βίθ θηάθῃ αδίθη ρθβομθμθη᾽. Υρ]. 
624. --- προτείνων ἃ. ἵ. “ΒΡΊΘ 16 ΤΩΪγ 
ἰοῦ ἰδηρθ θίπθη ὐθ Π ΜΟΥ, ὉΠ 
ἐπ ΒΟ Ἐ]16 [5] 10 Ὁ ΤΩΪΓ γουζαθμἐ μα] --. 
Οήξουβ βίθεῦ ἀὰβ Ῥυΐβθηβ 468 Ρατχξϊ- 
Οἷρβ τοῦ εἶτα σῖθ ϑόρῃ. Αἱ. 468 
καὶ δρῶν τι χρηστὸν εἶτα λοίσϑιον 
ϑάνω; 

ς 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

δυοῖν λόγοιν σε ϑατέρῳ δωρήσομαι. 
ποίοιν πρόδειξον αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δίδου. 
δίδωμ᾽" ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι 
φράσω δσαφηνῶς ἢ τὸν ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ. 
τούτοιν σὺ τὴν μὲν τῇδε. τὴν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 
ϑέσϑαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγων" 
καὶ τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην. 
ἐμοὶ ὃὲ τὸν λύσοντα᾽ τοῦτο γὰρ ποϑῶ. 
ἐπεὶ προϑυμεῖσϑ᾽. οὐκ ἐναντιώσομαι 
τὸ μὴ οὐ γεγώνειν πᾶν ὅσον προσχρήζξετε. 

σοὶ πρῶτον. ᾿ἸἸοῖ. πολύδονον πλάνην φράσω 9 

ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 
ὅταν περάσῃς ῥδεῖϑρον ἠπείροιν ὅρον, 

πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς 
᾿ς: 1 ω ᾿ς Ἔ οἷς 

πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔστ᾽ ἂν ἐξίκῃ 

118. ὕρθου ἀΐθβο Κοπίνα Κίϊοη γοη 
δωρεῖσθαι νρὶ]. Κτᾶρον ΠῚ καὶ 48, 1, 4. 

119. ΥὙρὶ. Εν. ΡΒδη. 961 τοῖνδ᾽ 
ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν τὸν ἕτερον" ἢ 
γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν. --- ἕλοῦ 
γὰρ ἤ: ἢ --- ἤ δῦ Ὠδοἢ Ηοιηθυ βου 
ὑγεῖβθ (γρ]. Κυᾶρον 11 8 θὅ, 1, 8) ἴῃ 
Αἀδθυὺ ΔΒ δηρίροθη. Εταρθ ἔν. ἀδϑ 86- 
γγ ΒΏ] 106 εἰ --- ἤ σοὈταυομῦ, πίῖθ 
68 Βομρίηῦ, ἅτ Βοδδγῖο ΤΥΘΗΠΌΠΡ; 
(δυοῖν ϑατέρῳ) δαβζιγοΚθῃ, δα]. 
ΟΒο. 890 εἰδῶμεν, ἢ νικῶμεν ἢ νι- 
κώμεϑα, 0. π᾿: [80 οἵδε “γὰρ κρινοῦσί 
σοι, ἢ χρή σε μίμνειν ἢ πορεύεσϑαι 
πάλιν, ΕΓ, Μρά, 492 οὐδ᾽ ἔχω 
μαϑεῖν, ἢ ϑεοὺς νομέξεις τοὺς τότ᾽ 
οὐκ ἄρχειν ἔτι ἢ καινὰ κεῖσϑαι 
ϑέσμι᾽ ἀνϑρώποις τὰ νῦν. --- πόνων 
τὰ λοιπά: γρ!]. 684. “--- [16 ϑ' 19 8ο- 
Ἰηγ 16 ΒΟ] 1ο βῦ τηϊῦ χυγϑὶ Κ ουβθη 8Ὁ. 

182. τούτοιν (τοῖν ,κχαρέτοιν): ἄοΥ 
1[)08] "2. ὃ, οὗτος, ὅδε, αὐτός, ὅς, 
ὅστις ἰδὲ ἰπ ἀθὲ δ! θυθὴ αὐ ΒΟ 6 
ὄργϑοθθ. 56η. ΘΟΠΊΤΩ ἢ Ἶ8. 

188. ἀτιμάσῃς (με: 2ὰ 111) λόγων: 
γρ]. ΒΟΡΒ. Ὁ. Κ. 48 μή μ᾽ ἀτιμά- 
σῃς. ὧν σε προστρέπω φράσαι, 1 218 
οὐδ᾽ ἀνταμείψῃ μ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀτι- 
μάσας πέμψεις ἄναυδος; ᾿Απύ. 21 
οὐ γὰρ τάφου... τὸν δ᾽ ἀτιμάσας 

ἔχει; 0. ἘΠ, 788. καί μ᾽ ὃ Φοῖβος 
ὧν μὲν ἵκόμην ἄτιμον ἐξέπεμψεν. 

188. πολύδονον: ΥΕ]. Ζὰ ὅ89. 
189. ἐγγράφου μνήμοσιν δέλ- 

τοις φρενῶν: Ὑρ]. ΒΌΡΡΙ. 119 αἰνῶ 
φυλάξαι τἄμ᾽ ἔπη δελτουμένας, 
ἔχη. 374 δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ 
ἐπωπᾷ φρενί, ϑορἢ. ἔγρτη. ὅ40 ϑὲς 
δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς ἐμοὺς 
λόγους, Ομο. 460 τοιαῦτ᾽ ἀκούων 
ἐν φρεσὶν γράφου, ΞΟΡΆΏ. ΡΒ1]. 189 
καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω καὶ γράφου φρε- 
νῶν ἔσω, ΡΙμά. Ο]. Χ 2 πόϑι φρε- 
νὸς ἐμᾶς γέγραπται, ῬδαΪὰ5 Βεῖοῦ 
ὃ. ἃ. Κουϊηθμ, Π 8, 8 ἐπιστολὴ Χρι- 
στοῦ ἐγγεγραμμένη οὐκ ἐν πλαξὶ 
λιϑίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίας. 

190. ῥεῖϑρον (σου ἀθὺ Μϑθυθῃρθ) 
ἠπείροιν ὅρον: 4ὰ 784. 

191. ἀντολὰς ἡλιοστιβεὶς (νρὶ. 
Βορύ. 869 τὰν ἀστιβῆ ᾿πόλλωνι) 
ὑπηβοβγθι θαηρ ἐν ἀντολὰς ἡλίου. --- 
16 βο] σοι ᾶθῃ ΟΥΠ]ομ Κοίξοπ ᾿θρσθη 
ἀθιηηϑοῦ ἱτῃ Οβίθῃ, 8 πϑοἤθτῃ ἴῸ 
θη ΕἸ αΓ8 Ἀϊαΐορβ. θῃὐϊαπρ (809 7) 
ὨΘΟῊ Ἀργρίθῃ Κοιημῦ. 

192. πόντου: ἀδτηὶϊν ἰδὲ πϑὴτγ- 
ΒΟ ΘΙ Π]10ἢ ἀδ8 Καβρίβομθ Μϑοσ ρθ- 
τηθὶηὗ, τῷ ἄθιη ἴῃ ΑἸ ογξατη δα 
ἄθυ ΑΤΆΪΒ66 γΘΥΘΟἤ 86] πυγάθ, 

η 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

πρὺς Γοργόνεια πεδία Κισϑήνης. ἵνα 

αἱ Φορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι 

τρεῖς κυχνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ᾽ ἐκτημέναι; 

μονόδοντες. ἃς οὔϑ'᾽ ἥλιος προσδέρχεται 

ἀκτῖσιν οὔϑ᾽ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ. 

πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι.- 

θρακοννυμαλδοι Γοργόνες βροτοστυγεῖς. 

ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς. 

τοιοῦτο μέν ὅσοι τοῦτο φρούριον λέγω. 

ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν" 

ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας 

7198. Γοργόνεια οΥκΙγῦ 510} δὰ 
198 ἢ Πῖο Ηεοιμαὺ ἀοὺ ΟΥΡΌΠΘΗ 

σπυγὰθ ποὺ Ὀ]οΐΒ 'πὶ ΝΥ δδύθῃ (Η 68. 

ΤΏθορσ. 314 ἴ), βομάθσῃ δοῃ ἴπὴ 

Οβέθῃ: "Ὃ πόρος 16 ΟΘΥ 5080]. 

σὰ Ριπα. Ῥγίῃ. Χ 12 Ὀεζθαρϑ: αἷ δὲ 
Γοργόνες κατὰ μέν τινας ἐν τοῖς 

᾿Ερυϑραίοις μέρεσι. καὶ τοῖς Αἰϑιο- 

πικοῖς, ἅ ἐστι πρὸς ἀνατολὴν καὶ 

μεσημβρίαν, κατὰ δέ τινας ἐπὶ τῶν 

περάτων τῆς Λιβύης, ἅ ἐστι πρὸς 

δύσιν. ἴτῃ ἔδγπθη Οϑίθῃ ἃτὰ Εἰπὰθ 

ον ὙΥοΙΌ τη ὔββθη ΜΓ ὰἢ8 ἀθιηδο ἢ 

δῦ! αἷθ ᾿ᾶρσο σὸμ Κιβύμθπθ ἀθῃ- 

Κρῃ, Υϑῖὶ. ἄθη τ ϑΒγβομϑί Ὡ] θὰ ἀη- 

βοχβ 36116 Ραγοάϊθυθπάθη 85 (68 
Κουακουβ Κυαθποβ (Ὀ6] Ηδγροκτᾶ- 

οι Εν} 1 5} “Κισϑήνη) κάνϑέενδ᾽ ἐπὶ 

τέρματα γῆς ἥξεις καὶ Κισϑήνης 
ὅρος ὄψει. 
θα. μ- Φορκίδες --- δηναιαὶ κό- 

ραι: Υ͂]. λας ΤΏθοσ. 210 Φόρκυϊ 

δ᾽ αὖ Κητὼ Γραίας: τέκε καλλι- 
παρήους ἐκ γενετῆς πολιάς, τὰς 

δὴ Γραίας. καλέουσιν. ... Γορ- 

οὖς 9᾽, αἱ ναίουσι πέρην κλυτοῦ 

Ὀχεανοῖο. : ᾿ 

19ὅ. τρεῖς ἀϊ6 Ζ881, ἀϊθ σον ὅμη- 
ΠΟ σοπαπηῦ πὶτὰ; Ηθϑιοα βοβϑιηῦ 
ΠῸΓ Ζυγοὶ Οτᾶθα, Ῥβθραγθάο υπὰ 

Εηγο, δησυσθῦθη. 16 ατῆθη βιπὰ 
Ὑ͵οΙΚοηροιἐμοίξοη 16 ἴἢγο ϑοθνθ- 
βύθσῃ, ἀϊθ Θαουρομθη; πϑθγθμα ΔΌΘΥ 
ἄϊθβθ αἴθ ἀπηκὶο αν μέθυ οί κθ Ὀ8- 
Ζϑίομπθη πᾶ ἀοβμδ]Ὁ οἷπ ἀπηκ]68 
αεοναμὰ ἰγάσθη (μο. 1048 Γοργο- 
ψων δίκην φαιοχέτωνες), Ὀραθυΐθῃ 
ἃϊθ ποι ίβοη Θτᾶθη ἀἷθ οὶ [βσυδαθῃ 
ὙΥΟΪΚοα; 816 μοιίβοη ἀθβ}] Ὁ δ ἢ 

Βομ σδηθηροβίο {ἰρ, 16 ἀθὺ Θοθνσδῃ 

ἴπ ΔΕΥ στο βο ΒΘ ἢ α. ΚΟΥ ΔΗ ΒΟΠ ΘῈ 
ΜυἐΒοϊορίθ θη ϑ'υτη οὶ ἀοσ  ΟἾΚΘ 
ἰδῦ, ἃ. σἰοίομθη ἄθῃ ΘΟ ΔΘ ΗΠ] ηρ- 
ἔγδαθῃ ἀοὺ ἀθυϊβομθη ὅδρθ. --- ἐκτη- 

μέναι: ἄϊθὸ Εοτι ἐκτῆσϑαι Ππαοῦ 

Β1 0} 1. 9, 402, Ὀ61 Ἡοτοἀοῦ α. ΡΙ]αἴοη. 
196 ἢ ΥΩ. ἔγσιῃ. 110 ἃς οὔτε 

πέμφιξ ἡλίου προσδέρκεται οὔτ᾽ 
ἀστερωπὸν ὄμμα Λητῴας κόρης. ἐστ 

κατῴκουν δὲ ὑπὸ γὴν καὶ οὔτε 
ἡλίῳ οὔτε σελήνῃ ἦσαν ϑεαταί 

ϑοΒοΙ. 
198 ἴ. ἀδελφαί: νρὶ. Ηρβιοὰ ἃ. Ὁ. 

16 Βοιίβθῃ ϑύμθοιηο, Εαγγαὶθ, Μθ- 
ἀμ. --- δρακοντόμαλλοι: νρὶ. ΟΒο. 
1048 γυναῖκες αἵδε (ἀἱϊθ Ετίπγ θη) 

Γοργόνων δίκην. . πεπλεκτανημέ- 
ναι πυκνοῖς δράκουσιν. Ζ2α ἀον Β6- 

ΖΘ θη γΟῊ μαλλός γαῖ. ΕΪΡ. 
ΒΦ κοῖ. 112 πλοκάμων μαλλοῖς. 

801. φρούριον ὨΪΘΥ οϑα ]Ο, οἷον 

φρουρήσασϑαι: καταγωγὴν - ὀφείέ- 

λεις φυλάξασϑαι ὅο8ο]. Υε!. 118, 

804. ' 

808 ἢ. Ὀίο Μουβίθι  αηρ σο Οτθὶ- 
ἔθη Κατὰ ἄθη Οὐθομθη σοῖ ἀθγ αἰύθη 
Βυυίβομθη Καπδῦ χὰ, ἴῃ ὙΘΙΟΏΘΥ ΘΓ 
Θτοὶῖ 418 ϑ ιῦο] σόν! Ἰομον Μαοδὺ 
αηἀ 85 εὐνμοις ΥΥβομίου ἀθ8 
ἘΝ ἢ ααὐσοίαίοὐ ναγὰθ (γνρ]. 
ΒοΒοῆθυ [6Χχ. ἀδΥ 57. ἃ. τὅτῃ, ΝΥυ- 
80]. του ΘΥγ}5). 16 βρη !}- 
ἀοπᾶθ Ρμδιηΐαθιθ Ἂοσ Οὐ θοῆθῃ 
δ θ βῖ6 ψὰ ΥΥ οδύθυι ἀθ8 014 68 
ἃ. νουβϑίχίθ βὶθ ἴῃ ἀἰθ αθρθηὰ θὲ 

τυ ἐ ἰβοῦθη ΗΥΡΟΥθοσθοσ, ΝΟΣ ἀθὺ 
Αὐρσϑὺθ ἀθ8 βομο)αβύθη ἴδ] 16 σζὰ- 
οὐδὲ Ηθβίοὰ σοὺ ἄθῃ Θτοιΐθη, ν8]- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

γρῦπας φύλαξαι. τόν τε μουνῶπα στρατὸν 
᾿Φριμασπὸν ἱπποβάμον᾽ 9 Οὗ χρυσόρρυτον 
οἰκοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Πλούτωνος πόρου" 
τούτοις σὺ μὴ πέλάζξε. 

ΟἾΘΥ ὰ δ ἀρθὺ ΗΥΡΘΥΌΟΥΘΟΙ ἴῃ 
οἴηθιῃ ἀδαϊομία σοάδομ με (Ηϑτοά. 
4, 42). Αὐδβέ νυ]! οἤθσθβ Ὀϑεϊομέθξο 
ἅδῃ Θυίθομθη αἀθὺ ΝΥ απ ἀθυτήϑηη γοη 
ῬΥΟΚΟΏΠΘΒΟΒ, Αγϊβέθαβ, ὑγϑ ΠῈΣ χη 
ἀΐθ Μιῤδέθ ἀθὲ 6. ΦΔγ}. 'στοίβο ἨΘΙΒΘη 
ὨΔΟὮ ἀθιὴ Νογάθῃ ταδομο, ἴῃ ΒΘ᾽ ΘΙ 
ἀϑαϊομέθ “Δριμάσπεια ἔπη: Ηροτγοά. 
ΙΝ 18 ἔφη δὲ ᾿ἀριστέης ὃ Καῦστρο- 
βίου ἀνὴρ Προκοννήσιος ποιέων 
ἔπεα, ἀπικέσϑαι ἐς Ἰσσηδόνας φοι- 
βόλαμπτος γενόμενος, Ἰσσηδόνων 
ὃ ὑπεροικέειν Αριμασποὺς ἄνδρας 
μουνοφϑαλμους, ὑπὲρ δὲ τούτων 
τοὺς χρυσοφύλακας γρῦπας, τούτων 
δὲ τοὺς Ὑπερβορέους κατήκοντας 
ἐπὶ ϑάλασσαν ΠΝ δ Δ Ὑ οὐνομάξομεν 
αὐτοὺ "-ς Σκυϑιστὶ ̓ ἀριμασπούς᾽" ἄριμα 
γὰρ ἕν καλέουσι Σκύϑαι, σποῦ δὲ 
τὸν ὀφϑαλμόν. Ὑεὶ. Ῥαῦβ. [24,6 
τούτους τοὺς γρῦπας ἐν τοῖς ἔπεσιν 
᾿Δριστέας ὃ Προκοννήσιος μάχεσϑαι 
περὶ τοῦ χρυσοῦ φησιν ““ριμασποῖς 
τοὶς ὧπὲρ Ἰσσηδόνων᾽ τὸν δὲ χου- 
σὸν ὃν φυλάσσουσιν οὗ γρῦπες ἀνιέ- 
ναι τὴν γῆν" εἶναι δὲ “ἡριμασποὺς 
μὲν ἄνδρας μονοφϑαάλμους πάντας 
ἐκ γενετῆς, γρῦπας δὲ ϑηρία λέουσι 
εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ στόμα 
ἀετοῦ. Ἐϊπηθ δηάεοσο Παγβὑθ]] ὰηρ’ 
[11 ε}. Κιοβὶαβ (μα. 12): ἔστι δὲ καὶ 
χρυσὸς ἐν τῇ Ἰνδικῇ χώρᾳ, οὐκ ἐν 
τοῖς ποταμοὶς εὑρισκόμενος καὶ 
πλυνόμενος, ὥσπερ ἐν τῷ Πακτωλῷ 
ποταμῷ, ἀλλ᾽ ὄρη πολλὰ καὶ μεγάλα, 
ἐν οἷς οἰκοῦσι γρῦπες, ὄρνεα τετρά- 
ποδα, μέγεϑος ὅσον λύκος" σκέλη 
καὶ ὄνυχες οἰαπερ λέων" τὰ ἐν τῷ 
ἄλλῳ σώματι πτερὰ μέλανα, ᾿ἐρυϑρὰ 
δὲ τὰ ἐν τῷ στήϑει" δι᾽ αὐτοὺς δὲ 
ὃ ἐν τοὶς ὄρεσι χρυσὸς πολὺς ὧν γέ- 
νεται δυσπόριστος. Κιρβία5 μα ἄδῃ 
Βουϊομῦ ἀ68 Ἡθγοάοὐῦ 1Π|102 γοῃ ἄθῃ 
ΒοΙάργαθθπᾶάθη Αὐηθίβθη, γθοῆθ ἴῃ 
οἴμοι Ἦ ἀβὲθ ἀθβ που οῆθη [η΄ θη 
ΒοΙ Πα] οπάθη ϑαημὰ δυΐνουΐθη πὰ 
ἄθῃ Ιηάθγῃ, ὑϑῖομθ ἀΐθβθη ϑαπᾶ 
ΒΟΙΘΗ, πϑομβϑέζθῃ Β0116, Ὀδπαϊχὺ 
ὑπ δὴ ἀϊθ 5.6116 θυ Απηθίβθῃ α16 
ΟΥθιθ σϑβϑῦψθὺ. [ἢ Ὑ ΓΚ Ο Κοὶς αὶ 

τηλουρὸν δὲ γῆν 

τηϑὴ αἀἷθ σοϊαργυαθπᾶάθη Απηϑίϑθη ἴῃ 
ἀθῃ Μυτγτηθ] θυθὴ ἀθγ βϑπάϊρθη 
ΕΌΘθηθα ΤΊθοὺβ τ ϑἀθγθυκαηπὺ (1,88- 
Β6η [ηὰ. ΑἸτογχί. 1 8, 1091). --- μι 
ὀξυστόμους πὶτὰ δαΐ ἀθῃ Δαϊ]ογκορῇ 
ΒΙΏΡΘΥΊΘΒΘΗ. - ἀκραγής νοι ἄκρος 
ἃ. ἄγη, “τη δομβέθη Θγαᾶθ ᾿οιάθη- 
ΒΟΒΑ ΟΠ, τ Ηδβυοῃ. ἀκραγές 
τηϊὺ ὀξύχολον οὐϊδαΐουύ. ὃ. δὈ6- 
Βοῃγοὶδὺ ἀἷθ τοὶ ϑο]ῖη. ο, 18: 
Δ] 1685 ἔογοοϊββίτηδθ οὐ αἰέγα ΟΠ ΘΙ. 
Τα Θὰ βαθυϊθηῦθθ, αὈΔΥ ΤΩ ἰχηχηδ- 
πἰζαΐθ οὐδἰβέθηξθ δὰ γΘηδ5 αἰνιύθ5 
ϑΟΟΘββιβ ΑἸ ἢ01}18 8δὸ σαιὰβ οϑῦὺς: 
αα]ΡΡΘ νἶβοβ ἀϊβοοσρυπὲ νϑ] αὐϊ 56. 
101 δὰ ΡΙθούθμ πη Ἀγ ΔΥ (188 ἔθιηθ- 
ταίρι. --- Ζηνὸς κύνας 8158 ΠΙΘΠΟΓ 
ἀθ68 Ζθιαβ σὶρ πύθῃ 1021 ἃ. Αρ. 186 
πτανοῖσιν κυσὶ πατρὸς ΟῚ ἄθῃ Δά- 
Ιθγῃ, ΑΡΟΙ]. ΒᾺ. Ατρ, ΠΠ| 289 μεγά- 
λοιο ᾿διὸς κύνας γΟ ἄρῃ Ηδυρυίρη. 

80ὅ ᾿ἀριμασπόν: τι 01. --- 
χρυσόρρυτον: Ηδγοά. ΠῚ 116 πρὸς 
δὲ ἄρκτου τῆς Εὐρώπης πολλῶ τι 
πλεῖστος χρυσὸς φαένεται ἐών" ὅκως 
μὲν γινόμενος, οὐκ ἔχω οὐδὲ τοῦτο 
ἀτρεκέως εἶπαι, λέγεται δὲ ὑπὲκ 
τῶν γρυπῶν ἁρπάξειν ᾿ἀριμασποὺς 
ἄνδρας μουνοφϑάλμους. ῬδῪ ΕἸ 5 
ΡΙαΐομ, ἀθββθῃ βοηϑὺ ῃἰγροηᾶβ Εἰ- 
τ ΔΒμθηρ σοίβδη σὶτγὰ, βομῃϑιηὐ ΘΌθη- 
580 δγαϊοηξοὲ σὰ 5615, ψὶ0 ἀογ Ηγ- 
Ὀγϊβέθβ 117. Πὲσ ΝΆμηΘ θη βρυϊομῦ 
θυ γουβύθι!ὰηρ νοη ἀθγ Θδροηά. 
- πόρου: 2 582. 

801 ἢ. σύ ὑθ᾽] πα μτηβνο]]. --- τη- 
λουρὸν γῆν κελαινὸν φῦλον: ΔΟΥ 
ῬΘυβδμ!οη6 Ασουδβαξίν βίθμ 815 Αρ- 
Ροβιύοη ὈΘὶ ἄθιη Νϑιηθη 468 ᾿ρεάε χα 
γΩ]. Κνυᾶρον Π 8 46, 8, 1 α΄. 2. -- 
κελαινὸν “φῦλον ἰδὺ ΔΌΤΟΝ ποταμὸς 
Αἰϑίοψ ἴτὰ ἢν. Ἵ ούβθ πᾶμπου Ὀθζϑίοῃ- 
ῃρὺ. --- ἡλίου πηγαῖς: ἀδγαπίθου Κη 
ὨΙοδέ ἄθγὺ ἀθὴὶ Ατηπῆοη ἨΘΙ]Πρθ 
ΒΟΏΏΘΠ6 1611, τϑ] θη Ηρσγοάοὲ ΕΥ̓͂ 
181 ὈΘΒΘΒγΟΙὶ (ἐπίκλησιν δὲ αὕτη 
ἡ χιῤφ, καλέεται ἡλίου, τνρὶ]. Ουτί. 
ΕἾ Τ, 22. δαῦδμπι 80]18 νοοδηῦ, [,ὰ- 
υὐνεῆ, ὟΙ 848 Θ880 δρυὰ Ηδιηπιοηΐϑ 
ἕδηυτη ἔοηβ 66 ἄξώα ἔπ ριάβ, δὲ 

Ὡς ἰσος ««ὐσαο σα σσαψον, 
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ἥξεις κελαινὸν φῦλον, οἱ πρὸς ἡλέου 

ναίουσι πηγαῖς. ἔνϑα ποταμὸς Αἰϑίοψ. 

τούτου παρ᾽ Ὄχϑας ἕρφ᾽., ἕως ἂν ἐξίκῃ 

καταβασμὸν ἔνϑα Βιβλίνων ὀρῶν ἄπο 
ΝΡ , Ὑ ω 7, δι’, 

ἴησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον ῥέος. 

οδ]ἂσβ ποούασμο ὑθιρογο ἔδχθαν), 
νογβίαπᾶθη πψογάθη. ὙἹΘΙ ἢν χοὶσὺ 
ἘΥΊΡ. ἔγρτω. {71 Μέροπι τῆσδ᾽ 
ἄνακτι γῆς; ἣν ἐκ τεϑρίππων αρ- 
μάτων πρώτην χϑόνα Ἥλιος ἀνί- 
σχων χρυσέῳ βάλλει φλογί" καλοῦσι 

αὐτὴν γείτονες μελάμβροτοι Ἕω 
φαεννὰς Ἡλίου 9᾽ ἱπποστάσεις, ἀδαἴβ 
α1θ παντοτρύφος λέμνη σοιηοιηῦ ᾿8βὕ, 

Ὑ6]Ι0Ὲ6 ἴῃ τοι. 80]. ἀΠΥΘΒΕ ΥΡΊΩ. Π 

ὈΟΒΟΒΥΙΘΌΘη πϊτᾶ, οἷ 8366, ἀθββθὴ 
γγαββοῦ ΤΠ Όθη πὰ ϑορθη Βροπᾶθί, 
ΟΣ ὈΥΒΡΥρΊ Ομ δὴ Ἢ ἴτοτη6] 56- 
ἀδομέ, βρᾶνθσ δῦϑρι δυΐὲ ἀϊθ Εχάθ 
γουϊοσὲ σψυγᾶθ, γρ]. ἀθη οι θυ ΒΟ θη 
γοῦβ (θα. 8, 1) Ἤξλιος δ᾽ ἀνόρουσε 
λιπὼν περικαλλέα λίμνην οὐρανὸν 
ἐς πολύχαλκον. -- Μιῤ ἄθιῃ εοι- 

νἀ ηίθα Εταρτηθηΐ ἀθ8 Προμηϑεὺς 
λυόμενος οΥτοἰθὺ Βίταθοπ Ρ.88, ἀδίβ 
ΠΔΟἢ ἀθΥὺ δἰΐθη ΑΠΒΟΒδασηρ, ἀρυὺ 
ΟΥθο θη ἀθυ σᾶηζθ ϑὕαθη 818 Αἰδ]ο- 
Ῥίθῃ ψῖθ ἀθὺ σᾶμζθ Νογάθῃ ἃ8 
ϑκγύίθη Ὀοὐταομ οὺ ψγατᾶθ, ἃ. βοἰ)ὺ 
ΒΙηΖα: μηνύει δὲ καὶ Ἔφορος τὴν 
παλαιὰν περὶ τῆς Αἰϑιοπίας δό- 
ξαν “κι προστίϑησι δ᾽ ὅτι μείξων 
ἡ Αἰϑιοπία καὶ ἢ Σκυϑία δοκεῖ 
γάρ, φησί, τὸ τῶν Αὐἰϑιόπων ἔϑνος 
παρατείνειν ἀπ᾿ ἀνατολῶν χειμε- 
ρινῶν μέχρι δυσμῶν, ἡ Σκυϑία δ᾽ 
ἀντίκειται τούτῳ. 

809. ποταμὸς Αἰθίοψ: τα ϊῦ Πδομὺ 
Ῥοιαθγκὲ Βίθζα ἀθυ β9 0]. ὁ Νεῖλος. 
θο Νάτθ ΝῊ] 5801106 ἄθῃῃ ΕἾ 886 
ογβὺ νοῦ ἄθιῃ Ἰθύχζίθη Καϊαγακὺ δὴ 
(β. Αμ. ζὰ 811) ἴῃ Οἱ Ποὺ 
Υοἶβο ζυκοιηιηθῃ, τῷ]. ϑο τη. 82 
ἀθισμηαὰθ ἃ οαξαγαοῖθ αἰθίπιο ἐὰ- 
ὑπ8 οδβί, ᾿ΐω ϑηΐπὶ αὐπδϑάδηι οἰδυβύγα 
Θ᾽ ἃ8 Αθρυρεϊὶ παυποαρδηῦ, ταοϊϊοῖο 
ἰδαθὴ Ὠ00 ρμοϑὺ 80 ποιῃΐηθ αὰ0 
ΝΙρστὶβ νοοαΐαγ, Υιΐγαν ὙΠ; 6 
Ῥθυνθηϊῦ 6. τηοῃΐθβ δὰ οαἰατδοίδτα 
ΔῸ Θοαὰθ 86, Ῥγδθοὶριΐδηβ... Νι]ὺβ 
ΔΡΡΘΙΙαΐαγυ. βου υ]οβ Ἰ᾿ψ{8ὲ ἀἄθπι- 
ὩΔΟῊ θη ΝῚ υπΐον ἄρα Νδιμθῃ 
Αἰθίοψ (ΝΙρΡΥΒ) ποθ ἀδιμδ ρῸ 

ψογβίθ ρ πὶ Οβέίθῃ (δι ἀοβίθῃ) 
Θηἐβρυίπβθῃ, γα. βο 80]. χὰ ϑαΡρ!. 689 
χιονόβοσχον (γ0 ἄθιῃ ΝΗ); φασὶ 
γὰρ λυομένης χιόνος παρὰ Ἰνδοῖς 

πληροῦσϑαι αὐτόν (ΑἸοχαπάθεν ὑπὰ 
βϑίηθῃ Βορ] οι ΐοση σαὶὺ ἀδν πα βοὴθ 
Ηγάδβρθβ 88 Απΐδηρ ἀ68 Ν1]), ἔγρτη. 
800 γύας μὲν αἰνεῖν ἐκμαϑὼν ἐπί- 
σταμαι Αἰϑιοπίδος γῆς, ἔνϑα Νεῖλος 
ἑπτάρους γάνος κυλένδει πνευμά- 
των ἐπομβρίᾳ, ἐν ἢ πυρωπὸν φέγγος 
ἐκλάμψαν φλόγα τήκει πετραίαν 
χιόνα" πᾶσα δ᾽ εὐθαλὴς Αἴγυπτος 
ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη φε- 

ρέσβιον ΖΔήμητρος ἀντέλλει στάχυν. 

811. καταβασμόν: ἀδτηϊῦ ἰδ ἀδΥ 
βοῦς. Κἰοὶπθ Καίαγακῦ, ἀδσ ζϑῃηΐθ 
πὰ ἰούχίθ σοσθῃ Νοτγάθη (76 χὺ 
ΘΟΒΘΙ ΔΙ, ἃ. 1. Καξαγα κί), σοιηθιηῦ, 

ΘΙ ομοΥ Κατάδουπα Ὠϊοίπ, γο]. Ηογοά. 
ΗΠ 1 Αἴγυπτον πᾶσαν ἀρξαμένην 
ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ ᾿λεφαν- 
τίνης πόλιος, ϑύγα οι Ὁ. 817 “μικρὸν 
δ᾽ ὑπὲρ τῆς ᾿Ελεφαντίνης ἐστὶν ὁ 

μικρὸς καταράκτης ον πετρώδης 

τις ὀφρύς, ἐπίπεδος μὲν ἄνωϑεν 
ὥστε δέχεσθαι τὸν ποταμόν, τελευ- 
τῶσα δ᾽ εἰς κρημνόν, καϑ'᾽ οὗ καταρ- 
ρήγνυται τὸ ὕδωρ. -- Βιβλίνων 
ὀρῶν: ἀπὸ τῆς γινομένης παρ αὖ- 
τοὶς βίβλου ἔπλασεν τὰ Βέβλινα ὄρη 
βοιμοὶ. θᾶχὰ Ὀθιιθυκὺ ϑὕδη 6 0: ΠΟὴ 
Δ ΌΒΙ 6 ΥΘΤΥΟ, ὨδΠΙΑῸΘ οὗ Νιροῖ 
Ῥϑυϊμὰθ 80 ΝΙΪαΝ Ῥαργτο νἱρσοὺ οὗ 
οδίδταο Ῥγϑθῦθ χιύατ᾽ δ] Ίη. 80. 

812. σεπτόν: Μὶθ ἴῃ ἄθιη ΟΌΘη 
δ ΘαΘΌΘΠΘη ΕὙΡΤΩ, ἁγνοῦ νάματος 

υαπὰ 483 ἁγνορύτων ποταμῶν, Ῥργ8. 

491 ῥέεϑρον ἁγνοῦ Στρυμόνος, ΕΥ. 
ΙρᾺ. Τ. 401 δεύματα σεμνὰ 4Δέρκας. 

-- Νεῖλος οὗν 8βον1θ]ὶ 418 Νεῖλος γε- 
νόμενος “818 ΝΙ}]", -- εὔποτον δέος 
(σι. 676): βαρ]. 561 ὕδωρ τὸ Νείλου 

νόσοις ἄϑικτον. ΔΟὨ11165 Ταύοϑ ιν 18 

γοιῃ Υ αβ8οῖ ἀ68 ΝῚ]: γλυκὺ δὲ πινό- 
μενον ἦν καὶ ψυχρὸν ἐν μέτρῳ τῆς 
ἡδονῆς. ᾿οΒΒα]Ὸ υἱοῦ Ῥϑβοθπηϊαβ 
ΝΙΊΡΟΙ ἄθη βοϊἀαΐθα, σϑὶομθ Ὗ οἱ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗῊΣ. 

οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 
Νειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μακρὰν ἀποικίαν, 
Ἰοῖ, πέπρωται σοί τε καὶ τέκνοις κτίσαι. 

τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε καὶ δυσεύρετον, 
ἐπανδίπλαξε καὶ σαφῶς ἐκμάνϑανε᾽ 
σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 

εἰ μέν τι τῇδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 
ἔχεις γεγώνειν τῆς πολυφϑόρου πλάνης. 
λέγ᾽" εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηκας. ἡμῖν αὖ χάριν 
δὸς ἥνπερ αἰτούμεσϑα. μέμνησαι δέ που. 

τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽ ἀκήκοεν. 
ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην κλύουσά μου. 
ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐχμεμόχϑηκεν φράσω. 
τεχμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύϑων ἐμῶν. 

ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐχλείψω λόγων, 
πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. 

ἐπεὶ γὰρ ἦλϑες πρὸς Μολοσσὰ γάπεδα 
τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ “ΦΙωδώνην. ἵνα 880 

γουϊαυρσίθη, Ζὰ: Νιϊαμη πα οὺΐβ οὐ 
γ]ΠῸ}} αΟΔΘΥ 8 (51 αὐϊάθηη, βο χί 
ΑΘ]ϊὰ5 ϑραγύϊδημυβ ὁ. 7 Ὠΐησα, ὑδηΐα 
1}11π8 Παπ)η18 ἀυ]οϊζαο, αὖ δοοο]δ 6 
σὶπδ 0 αὐϑογϑηΐ). 

818. τρίγωνον χϑόνα: τὸ καλεό- 
μενον 4έλτα Ἠοτοά. 11 18. 

814. μακρόν δι! ἢ (“ἔδυ 7), πἰομὸ 
φϑὶ ΠΟ (Ὀἷ8 σὺν ΗὔοΚΚΘΩΣ ἀθν Ὀδ- 
ηϑὶάθη δο ἢ ΑΥΡῸΒ). 

816. τῶν δέ: χὰ 2384. --- ψελλόν: 
Ασϊβίορῃ. ἔγρτη. ὅ86 ψελλόν ἐστι 
καὶ καλεῖ τὴν ἄρκτον ἄρτον. γε!. 
Ηρβυοῦ ψελλός" ὃ τὸ σίγμα͵ παχύ- 
τερον λέγων. φελλίζειν: ἀσήμως 
λαλεῖν. ΒΕΚΚ. Απροά, γΡ. 116, 18 
ψελλός" Αἰσχύλος Προμηϑεῖ. ᾿τἕ- 
ϑεικε δὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ σαφῶς 
μὴ εἰρημένου. Ὑα]. τυφλός (“τι 499). 

821, ορϑθῃ ἀδὺ ἰδηῆρθη Τ᾽ 6818 
11} ἔδηξέθη ΕΒ νρ]. χὰ 107. 

822. μέμνησαι. δέ που ᾿ἰϑεὺ ἴῃ 1ο- 
Β6Υ οῖβθ ἀθπὶ ἥνπερ αἰτούμεσϑα 
Ὀοἰροογάπθί. γε. ΟΡ. Αηΐ. 581 
σὺ δ᾽, ἣ κατ᾽ οἴκους. . λήϑουσά μ᾽ 
ἐξέπινες οὐδ᾽ ἐμάνθανον τρέφων 
δύ᾽ ἄτα κτλ. 

828. τὸ πᾶν πορείας τέρμα: τὺ 1 
(ἀ88 σϑηζθ ὙΥ̓Δμ θυ 216] --ς ἀδ8 Ζίρὶ 
αἀογυ ΘδΏΖΘΗ ὙΥδμάρσαμηρ). 

821. ὄχλον -- τέρμα: ὥθογραη- 
56η δῦ ἀϊθ ΝΥ απάθσυπηρ σοὴ ΑΥ̓ΡῸΒ 
Ὥ8Ο0ἢ Ποάοπδ, ψϑῖομθ ψϑΒυβομοὶη- 
ΠΩ ἅδον ἄδβ᾽ Ἀράίβομθ Μϑοὺ πδοὴ 
ΚΊοΙ πδβίθη (γρ]. βΌρρ!. 547 8.) ὑπὰ 
γοὴ ἀἃ χυγοῖκ ἀυγο ἄρῃ ΤὨτγακὶ- 
ΒΟΏΘ) ΒοΟΒΡΟΥυ8Β ἤϑὸὴ Ὀοάοηδ 
ΘΘμθη 80]116. --- τέρμα γοὴῃ ἄθιῃ 
ΕἘπᾶὰθ ἄθυ Ὀϊβμῃοσυίσθηῃ [στΥβα]θ. 

829, γάπεδα: τὰ 61. γε]. δύο. 
ΒγΖ. ἁαπίοσ Γῆ: γήπεδον, ὕπερ οἵ 
τραγικοὶ διὰ τοῦ ἃ φασὶ δωρίξοντες. 
880 ἢ, αἰπύνωτον: ὈὨοάοπα ἰαρ 

ἃ οὈῖτγρο Τοιγᾶγοβ (ΤΊΩΔΓΟΒ), δὴ 
ἄθββθῃ Επ!8 ἀθὺ Τθηρ6] βέδμῃά, --- 
ἀμφέ: γρ]. 1029, ϑόορῇ. Αἱ. δ. 
ἀμφὶ γλωρὰν ψάμαϑον ἐκβεβλημ 
νος. -- Ζ“ωδώνην: Ηοτοά. Π δ. τὸ 
γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται 
ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἕλλησι χρη- 
στηρίων εἶναι. ἘΠ΄ γχᾶῦ οἷῃ Ζϑίοῃρη- 
ΟΥ̓ΔΚΘΙ, Ἰπάθτῃ δϑηΐδηρβ αἴθ Σελλοί, 
βρᾶξου. αγθὶ Ῥυϊθβίθυ ΠΠΘἢ (πελιαί 
ἃ, 1. πολιαῦ ἀδ8 Ἐδαβοῦθῃ θἰμοσ 

νι ἐν ρττ τ 

--- α τσ -πουσ τα. - τω το σιν. 

ντσον τὰ “οὶ 

πιο πκστσον ζωασοις. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

μαντεῖα ϑᾶκός τ᾽ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ 4Διὺς 
3 Ἶ ; ἤ 

τέρας τ ἄπιστον, αἷ προσήγοροι δρύες, 
᾿... Φ' Ἁ -" 2 Φλ ᾽ ’ ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρίως 
προσηγορεύϑης ἡ 4Δὼὸς κλεινὴ δάμαρ 

μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι --- τῶνδε προσσαίνει σέ τι; -- 
ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παρακτίαν 

κέλευϑον ἦξας πρὸς μέγαν κόλπον Ῥέας. 

ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκτοισι χειμάξῃ δρόμοις" 
ς Ἢ 3 δ ᾽, ἤ 

χρόνον δὲ τὸν μέλλονθ' ὁ πόντιος μυχός. 
- , ᾽ ν , " 

σαφῶς ἐπίστασ᾽. ᾿Ιόνιος κεκλήσεται. 
- 

τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 
ὡ  «φ. 3 ἃ -» 2 - ᾿ 

σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενὸς 

μοι σθ ΕἸΘΙΘ (φηγός) ἀοαΐοίθῃ, 
ΥΡῚ. θά. 14, 821 τὸν δ᾽ ἐς Δωδώνην 
φάτο ̓ βήμεναι, ὔὕφρα ϑεοῖο ἐκ δρυὸς 
ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι, 
Π. 16, 238 Ζεῦ ἄνα “ωδωναὶξ 
Πελασγικέ, τηλόϑι ναΐων, “Ιωδώνης 
μεδέων δυσχὲ ἱμέρου" ἀμφὶ δὲ Σελ- 
λοὶ σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτό- 
ποδὲες χαμαιεῦναι. -- αἴ προσήγο- 
ρον δρύες: Υϑ!. ΒΟΡΒ. ΤΎΔΟΝ. 1171, 
1160 ἃ τῶν ὀρείων καὶ χαμαικοι- 

τῶν ἐγὼ Σελλῶν ἐσελϑὼν ἄλσος 
εἰσεγραψάμην͵ πρὸς τῆς πατρώας 

καὶ πολυγλώσσου δρυός, ὅθηεο. 
Ηρτο. Οοὺ. 1477 αὐθγοὺβ ἕαῤιαϊοᾶ. 
-- Θεσπρωτοῦ: αν. Ῥμόῃ. 982 
Θεσπρωτὸν οὖδας .. σεμνὰ Ζωδώ- 
νης βάϑρα. ϑίσδῦοη Ρ. 828 Ζω- 
δώνη τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ Θεσπρω- 
τοῖς ἣν .. καὶ οἵ τραγικοὶ δὲ 
καὶ Πίνδαρος Θεσπρωτίδα εἰρή- 
κασι τὴν Ζωδώνην᾽ ὕστερον ὃὲ 
ὑπὸ Μολοττοῖς ἐγένετο. 

888. λαμπρῶς: νρὶ. πῃ. 797 
λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν. 

884. ἡ: ἀδΥ Αὐξϊκοὶ 61 ἄθι ἀἱ- 
το κύθῃ Αηραθθ ἀθν ουίθ ἀθ8 Οτᾶ- 
Κ615, νυρὶ. “Ἕυν. Ηρτο. ὅ81 οὐκ ἄρ᾽ 
"Ἡρακλῆς ὃ καλλένικος ὡς πάροιϑε 
λέξομαι; Οτθδί. 1140 ὃ μητροφόντης 
δ᾽ οὐ καλῇ ταύτην κτανών. -- 
κλεινὴ: κλεινὸς (᾿οΥ]δυο) ἰϑῦ οἷ 
Βεοϊνοιῦ ἔγβυ μου ὑπ δάρ]ῖσοι 
ῬΘΥΒΟΉΘΗ. 

88ὅ. προσσαίνει: ὑπομιμνήσκει σε 
ΞΟΒΟ]. “Ῥουσὺ ἀἱοὴ Βορτηθι μο] μὰ, 

ουυγθοκὺ ἴπ αἷτ οἷπθ ὑγαῦΐθ Εὐϊπηθ- 
τυ ησ΄ὔ, νρ]. ὅόρῃ. Απὺ. 1314 παιδός 
μὲ σαίνει φϑόγγος, Ἐπν. ΗἸΡΡ. 862 
καὶ μὴν. τύποι γε σφενδόνης χρυση- 
λάτου τῆς οὐκέτ᾽ οὔσης τῆσδε προσ- 
σαίνουσί με. 

836. οἰστρήσασα: να]. Επγ. ΙΡΏ. 
Α. 71 ὃ δὲ καϑ᾽ Ἑλλάδ᾽ οἰστρήσας 
δρόμῳ ὄρκους παλαιοὺς Τυνδάρεω 
μαρτύρεται. 

8871. κόλπον Ρέας: καὶ ᾿πολλώ- 
νιος (Αἴσου. Ι 821 δή ῥα τότε 
Κρονίην ᾿Κόλχοι ἅλαδ᾽ ἐκπρομολόν- 
τες) Κρονέην ἄλα τὸν Ἰόνιόν φησι. 
οὕτω γὰρ ἐκαλεῖτο 800]. ---ὀ μέ- 
γαν: δοῖρ. Αθη. 1Π 211 1ηβὺ]86 
οῃῆΐϊο ἴῃ τᾶρπο, ἀαζὰα ϑϑυνίαβ: 
βοϊθῃσηι Ἰοηΐὰ ἢ Βα 6886 ἴπὶ- 
τ ϑ ἃ Ιοηΐὰ ἀβαὰθ δα 51 ΟἸ δὶ 
οὐ δυαῖϊιβ ρᾶυΐθϑ θ880 Δαυαῦϊ 1), 
Αοδαδίουμῃ, Εἰρ᾽ του ουτα. 

888. παλιμπλάγκτοισι: πάλιν Ὀθ6- 
ἀραϊοὺ νοῦ ΜϑοΥ ἂδὺὖ ἰπ8 ἴθβδίθ 
Παπὰ σζαγϊϊοκ᾽. --- χειμάξῃ (τα δ68): 
ἀ85 Ῥχᾷβθηβ ζϑὶσὶ δὴ, ἀδίβ ἀϊθ Αἢ- 
Καπή Ὀθὶ Ῥγυοιηθίμοαβ χὰ αἴθ ΒΘ. 
Ἰούχιθῃ Τιδαΐο σοδδὄτί. 

840. Ἰόνιος: Θοἷπθ υὐτ]Ἱομέϊσο Εἰγ- 
τη ]οσίθ. ἴη Ἰόνιος ἰθὺ Πίθυ, Μ16 
Ευν. Ῥμδη. 3908 (Ἰόνιον κατά -ε 
ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι), ἀἷθ ογδίθ 5116 
Κυγζ. (1ἴο μαῦ Ὀ6Ὶ Ονἱά. Ηρυ. ΧΙΥ 
108 ἀϊθ οσϑύθ 51:106 Καυν.) 

841. τῆς σῆς πορείας, 11 Π6718 
ἰαϊ, δαϊδαβ ἐπὶ (Βομ 2); ἀπμάθυβ 7838 
(γα: θοῦ ομἿβ ὑμὰδ6). 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

- 

ὡς δέρκεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἐς κοινὸν φράσω. 
᾽ 3 Ἁ ᾽ Ἁ -Ὁ-᾿ [4 ΄ » ἐς ταὐτὸν ἐλθὼν τῶν πάλαι λόγων ἴχνος. 

ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτη χϑονὸς 

Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματι᾽" 
ἐνταῦϑα δή σὲ Ζεὺς τίϑησιν ἔμφρονα 

ἐπαφῶν τ᾽ ἀταρβεῖ χειρὶ φιτύει γόνον. 
ἐπώνυμον δὲ τῶν Διὸς γεννημάτων 

τέξεις κελαινὸν Ἔπαφον. ὃς καρπώσεται 

ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα" 

πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 

848. τοῦ πεφασμένου: τοῦ φα- 
νεροῦ ὅ'68ο]. 

844. ἐς κοινόν, “«61] ἰπὶ ΕΟΙροη θη 
δ ἢ}; ἀἀ85 γ᾽ ουϊδηρσθη ἀογ ΟΚρδηϊάθη 
(185) Ὀδέγιθαϊρσὲ τπιὶτγὰ, 

840. τῶν πάλαι (γοῃ ἀδ᾽ πβοῖ- 
βύθῃ Ν᾽ ουσδηρθημοῖῦ ψ|0 Αρ. ,ὅ81 
ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 
ὅτ᾽ ἦλϑ᾽ ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος 
πυρός) λόγων: νοὶ. 818. 

840. ἔστιν πόλις Καάνωβος: ἴῃ 
ΘΡΊΒΟΒΟΥ ϑιβθ υπὰ υἱῦ Θρί βου 
Ῥομάσπηρ χὰ ἀϊθ ΚῬοΒ!]ἀθγαηρ ἀθυ 
ὄνομ κοῖς θυ Βοσορ ἀοΥ 
ΒοσθΌθη θιΐθη σογαυβσθβοῃϊοκύ, νρ]. 
Οά. 8, ῶ98 ἔστι δέ τις λισσὴ αἱ. 
πεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη, 1]. ῶ, 811 
ἔστι δὲ τις προπάροιϑε πόλιος αἱἷ- 
πεῖα κολώνη (Ὀδὶ Ἰαὐθὶ πβομθη ΠΊΘἢ- 
ἴθσα: οβύ ἸΟϑυβ), ΒΟΡΆ. ΤΎΔΟΙ. 281 
ἀκτή τις ἔστ᾽ Εὐβοιίς, 102 ἀκτή 
τις ἀμφίκλυστος ἔστιν, Αηΐ. 960 
παρὰ δὲ κυανέων σπιλάδων ἀκταὶ 
Βοσπόριαι ἰδ᾽ ὃ Θρῃκῶν Σαλμυ- 
δησσὸς ἵνα κτλ., Ευγν. ΗἸΡΡ. 1199 
ἀκτή τις ἔστι τοὐπέκεινα τῆσδε 
γῆς, Ιρῃ. Τ. 202 ἦν τις διαρρὼξ 
κυμάτων πολλῷ σάλῳ κοιλωπὸς ἀγ- 
μός, 1460 χῶρός τις ἔστιν ᾿Δἀτϑίδος 
πρὸς ἐσχάτοις ὅροισι, δα ἢ Αβοῃ. 
Ῥρυβ. 447. --- χϑονός: “ἴῃγο8. [8ῃ- 
ἀθ8᾽, ΒΌΡΡΙ. 1117 οἴακος εὐθυντῆρος 
ὑστάτου νεώς. Κα]. ϑαρρ. 811 καὶ 
μὴν Κάνωβον κἀπὶ Μέμφιν ἵκετο 

(1ώ). 
841. προσχώματι: τῷ ὑπὸ τοῦ 

ποταμοῦ ἐτησίῳ προσϑήματι τοῦ 
χώματος ὅ080]. Υρὶ. 80]. ἔν. 28 

Νείλου ἐπὶ προχοῇσι Κανωβίδος 
ἐγγύϑεν ἀκτῆς. 

848. τίϑησιν: ἄθη ῬτγοΙηθίμΘῈΒ 
Βοδ ψ οοῦ ἀϊδ Δυκυμῖς πὶ ἀορθη- 
ψατὺ νοῦ. Ὑρ]. χὰἭ 211. -- Οἔμ- 
φρονα: Μ6Ὶ 416 ὅδρθ σοϑπαοτγὺ ἰδ: 
ὭδΟΒ ἀοΥ Βθν δ μΠ]] ΟΠ ϑάρθ (ἁὰ 
001) ὃ Ζεὺς ἐπαφηδάμενος τῆς Ἰοῦς 
πάλιν εἰς γυναῖχα μετεμόρφωσε 
ΞΟΒΠΟΙ]. χὰ Εὰγν. Ῥμὅη. 6178), νϑρῖ. 
ΟυἹα. Μοὺ. 1 188 να!ύα8 οἀρὶὺ 1118 
ῬΥΙΟΥΘΒ δίαθθ αὐοὰ δηύθ ἔαϊθ. 

849. ΠΔ8 οτί ἐπαφῶν ἰδὺ ρο- 
Ὀτδαοῦ τῷ ἄθὺ Εὐγιηο]ορὶθ (65 
Ναδιηθηβ᾽ Ἕπαφος ΜΠ Ί]]6η (ὑΕ]. ΒΌΡΡΙ. 
46 ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπεκραίνετο μόρσι- 
μος αἰὼν εὐλόγως, Ἔπαφόν. Ἃ ἐγέν- 
νασὲν ἃ. 812 καὶ Ζεύς γ ἐφάπτωρ 
χειρὶ φιτύει γόνον). Μι ἀταρβεὶ 
χειρί Υ]. ΞΌΡΡΙ. δὅτ6 ἀπημάντῳ 
σϑένει καὶ “ϑείαις ἐπιπνοίαις παύε- 

ται; 1060ὅ Ἰὼ πημονᾶς ἐλύσατ᾽ εὖ 
χειρὶ παιωνέᾳ κατακτίσας, εὐμενεῖ 

βίᾳ ϑιγών, ἀῦ ἐξ ἐπιπνοίας Ζηνὸς 
ἔφαψιν. 

860. ἐπώνυμον τῶν Διὸς γεννη- 
μάτων Ὀραρυϊοὺ “ῬΘμδηηῦ πϑοἢ ἀρθὲ 
Αὐτὸ υπὰ 'ἥοἰβθ ἀθβ γεννᾶν (ἀπΣΟἢ 
ἐπαφή)", νὶθ 68. ϑυρρὶ. 8165 Ἔπαφος 
ἀληϑῶς ῥυσίων ἐπώνυμος ιοιΙ[δ 
(Δ ο ἢ ἀθν Αὐτὸ ἀου Ηθυβύθ υηρ' ἀπτο 

ἐπαφήὔ) 
801. τέξεις: ἀϊοβθὶθθ Εὐγ δῦοἢ 

9609: α΄16 τηράϊ8]6 768. 
8ὅ2. πλατύρρους: τνρὶ. ἔγρια. 800 

ἔνϑα Νεῖλος ἑπτάρους (ἀϊθ δαυΐρο- 
Ἰόϑίθ Εουη ἴγρα. 281 πλεκτάνην 
χειμάρροον). 

8ῦὔ8. πέμπτη: κὰ 114. 



ΒΡ ΚΘ 

τ -ς 
τος 

ν 

ν 
ἱ 

ἢ 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

πάλιν πρὸς ΄άργος οὐχ᾽ ἑἕκοῦσ᾽ ἐλεύσεται 
ϑηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάμον 

- ὼ τι 2 ἀνεψιῶν" οἱ δ᾽ ἐπτοημένοι φρένας. 
κίρκοι πελειῶν οὐ μαχρὰν λελειμμένοι. 
ἥξουσι ϑηρεύοντες οὐ ϑηρασίμους 
γάμους, φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεός᾽ 
Πελασγία δὲ δέξεται ϑηλυχτόνῳ 
Ἄρει. δαμέντων νυχτιφρουρήτῳ ϑράσει᾽ 

᾿ Ἁ » ν᾿. "ἤ [κ᾿ - γυνὴ γὰρ ἄνδρ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ. 
Ν᾿’, ᾽ ὧν “ὦ ἤ ; δέϑηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος" 

 «.9 3 ι ᾿ τοιάδ᾽ ἐπ᾿ ἐχϑροὺς τοὺς 

8ῦὔ4. οὐχ ἑκοῦσα: οὐ εἰν ἀυτοἢ 
ἄθῃ Ζυϑεαίζ φεύγουσα ες. ἀνεψιῶν. 
--- ἐλεύσεται: ἐλεύσομαι ποοῖ Βαρριὶ. 
ὅ22, ϑόρῃ, Ὁ. Κ. 1906, Ττδοῆ. ὅθ; 
βϑοηϑὲ Κοχμογῦ Ὀφ6ὶ αὐ ίβομθα Πομέθγῃ 
ΠΥ εἶμι ΥΟΥ. 
88 ἢ. συγγενῆ. βύοὺ τηοὐὶ νἱοτοπα 

ἔν φεύγουσα. «--- ἀνεψιῶν: γρ!. 
ΒΌΡΡΙ. 820 Ζαναός" ἀδελφὸς δ᾽ 
ἔστι ͵πεντηκοντάπαις ος Αἴγυπτος. 
-- ἐπτοημένοι: Ηαγ. ΙρΡῈ. Α. ὅδ60 
ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοάϑης, ϑάρρῃο 
ἣν, ἢ, ὅ καὶ γελαίσας ἱμερόεν, τό 
μον μὰν καρδίαν ἐν στήϑεσιν ἐπτό- 
ασεν, ἈΡΟ]]. ΒΒ. 1 1282 τῆς δὲ 
φρένας ἐπτοίησεν Κύπρις. 

8ῦ7. κέρκοι: ἴῃ αἰἱο θυ ΒΟ ΘΥ 
Ὕγ6ῖβο δῦ ἀδ8 ΟἸ θ᾽ ΐβ Ομ Θ Κοιη- 
Ῥᾶγαῦιγθ Κοπ)αηκύϊοη θαἰφεδοίεί. Ζὰ 
ἄθτῃ ΟἸΘΙΟΒμΪ886 γρ!. ΒΌΡΡΙ. 3 28 ἐν 
ἁγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων ἵξεσϑε 
κέρκων τῶν ὁμοπτέρων φόβω, 1]. 
22, 189 ἠύτε κέρκος ὄρεσφιν, ἐλα- 
φρότατος πετεηνῶν, ῥηιδίως οἴμησε 
μετὰ τρήρωνα πέλειαν. 

89. φϑόνον ἕξει, φϑονήσει: νρ]. 
χρείαν ἔχειν ΟΌὈΘῃ 169, (ο. 481. 
ἴον ϑίπη ἰδὲ “Θοἱὲ πῖγὰ ἵΒπΘ γοΥ- 
ΒΘ, ΜΟΓΏΘΔΟΩ 816 Ἰαρθη, σωμά- 
των τῶν παρϑένων φϑονήσει αὐὖ- 
τοῖς (Υ65}. 684); “ῬαΘΙ]ατ τη ἔγαοῦατῃ 
ἀθὰβ τηϑυῖυ 8 ᾿ην] 6 ὈΪΓ᾿ (Ηθγηθ). 
10 Επ6 νὶἱγτὰ ζσᾶῦ ΒΘΒΟΒ]Οβ8θἢ 
ΟΥάΘη, ΔΌΘΥ 68 ψιγὰ θἷηθ Β]αΐ- 
Βοομσοὶν σψογάθῃ. 

8001. “θὰ8 Ρεὶδβρουϊαπὰ τιὶγὰ 
βἷθ τοὶϊδ πϑὶ ]ομου Μογάξμαὶ θπι- 
Ρΐδηρθῃη, ᾿ἰηᾶθμ 516 τηϊὺ ῃδομιύ- 

3 ᾿ Ἢ ν» ἢ 

ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 

τ δομοπάθν Καμημοὶς πη ρσοθτδομέ 
σογάθη᾽. Μ͵|ΕΡῸ δέξεται (αὐτούς). 
δαμέντων γ6]. ϑορῇ. ΤΥΔΟΒ. 808 
τοσαῦτ᾽ ἐπισχήψαντος, ἐν μέσῳ 
σκάφει ϑέντες σφε, Εαγ. Ηθὶ. ὅ8 
σὺν ἀνδρί, γνόντος. οσθηῃ ἀθ8 
Ῥαγίϊο. Αογ. Ὀθὶ ἄθῃχ Ζυββϑιητηθη- 
[116 ὰ ἀθν Ηδυρί- υπὰ ΝΟΌΡΩΒαπά- 
Ἰυηρ νρὶ]. Κυᾶρεν 1 ὅ8, 6, 8. -- 
Πελασγία: να]. Ἔαιν. ΒΌΡΡΙ. 867 καὶ 
μεγάλᾳ Πελασγίᾳ καὶ κατ᾽ Ἄργος, 
ΒίσΆθοη Ρ. 221 Αἰσχύλος ἐ ἐκ τοῦ περὶ 
Μυκήνας Ἄργους φησὶν ἐν Ἱκέτισι 
καὶ Δαναΐσι τὸ γένος αὐτῶν (δ - 
110 Ὰ τῶν Πελασγῶν) καὶ τὴν Πελο- 
πόννησον δὲ Πελασγίαν φησὶν Ἔφο- 
ρος κληϑῆναι. Ἐπ 15 ἀδ8 ΠΝ αἀ68 
Ῥρβ]αβροβ (ϑΌΡΡ]. 2360) ἀἁ. . ἈΥρῸΒ 
(ϑαρρι. 084) ρσουηθί ηί. --- ᾿ναλιρ φόνῳ. 
- δαμέντων, αὐτῶν, Κυᾶρου 18 47, 
4, ἢ .... νυκτιφρουρήτῳ: β6Π0], 
τῷ νυχτὸς ἐπιτηρήσαντι, γἱθ᾽ ΠΘῺΓΥ 
ΒΔ ΘΗ γϑοΒθηᾶ", Υε!]. χὰ δ99. 

8602. ἕκαστον Θογβίγθοκὺ ἀϊθ α6]- 
ἑὰην ΒΘΙΠ68 Βορνβ δῦο ἢ δῇ γυνή. 
-- αἰῶνος στερεῖ: ὙΡΙ. 1 38. δ 
αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερϑῆς. 

808. ἐν σφαγαῖσι ΡΝ ξίφος: 
Ὑρ]. ΒΟΡΆ. ΑΙ. 9ὅ ἔβαψας ἐ γχος εὖ 
πρὸς Δργείων στρατῷ: Ἔν σφαγαῖσι 
6 ἐν φόνῳ “ἴῃ ΒΙαΐα ἄδρσ Θ6- 
τηοταοἰθηῇ. 

864. ΥΩ]. βαρ ὶ. 1082 μηδ᾽ ὑπ᾽ 
ἀνάγκας γάμος ἔλϑοι Κυϑερείας᾽ 
στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἄϑλον, ΧΘΠΟΡΒ. 
ΑμδΌ. ΠῚ 2, 8 οἶμαι γὰρ ἂν ὑμᾶς 
τοιαῦτα παϑεὶν, οἷα τοὺς ἐχϑροὺς 
οἵ ϑεοὶ ποιήσειαν. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 

μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ 

κτεῖναι σύνευνον. ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 

γνώμην" δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται. 

κλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος" 

αὕτη κατ᾽ ΄άργος βασιλικὸν τέξει γένος. 

μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελθεῖν τορῶς. 
σπορᾶς γὲ μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται ϑρασὺς 

τόξοισι κλεινὸς ἷνις. ὃς πόνων ἐμὲ 

λύσει. τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 

μήτηρ ἐμοὶ διῆλϑε Τιτανὶς Θέμις" 

ὅπως δὲ χὥπη. ταῦτα δεῖ μακροῦ λόγου 
εἰπεῖν, σύ τ᾿ οὐδὲν ἐκμαϑοῦσα κερδανεῖς. 

ἐλελεῦ ἐλελεῦ. 
δ ’ 7 3 “ Ἁ - 

ὑπό μ' αὖ σφάκελος καὶ φρενοπλῆγες 

μανίαι ϑάλπουσ᾽. οἴστρου δ᾽ ἄρδις 

80ὅ. μίαν: χὰ 1714. --- ϑέλξει τὸ 
μή: χὰἄ 236. 

866 ἵ, ἀπαμβλυνϑήσεται: “ἀπαμ- 
βλύνειν οὖ ἀμβλύνειν ἀθ6 τηρροῦα 
ϑιηΐμϊ τοίαγααῦο ρουϊδαγ. Οοιηῃρᾶ- 
γταῖϊο ἃ τϑύσβα ἔϑυσι δοθ ἀποΐα δϑύ. 
ϑῖο δορί. 171 τεϑηγμένον τοί μ᾽ 
οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ᾽ (ϑομᾶϊ(). --- 
γε. ἀϊθὸ δΥοτίθ ἀθὺ γρθεχηθϑίγα 
νεῖ Ονϊὰ. Ηορν. ΧΙΥ͂ 1 οβϑ86 τϑϑ 
Ρτδθδῦύας αυϑιῃ 516 ὑδθρου τδὸ Ρᾶ- 
τϑοΐ. Νοη ρἱσθοῦ ᾿ἰτστησμθβ οδθα 8 
ὨΔΌΘΥΘ τηϑηβ. 

869 ἢ. Ρτοιηθίμουαβ Ὀθρίπηῦ, 818 
ΟὟ ΕΓ 81165 Ὀθυϊομύθῃ πο] θ, Ὀτγϊομὺ 
Δ ΌΘΙ ΡῬ] δύο ἃ. ἴῃ ἀΐθθθια Θ΄ 
δῦ ἀὰ8 Αβυπάθίοῃ μακροῦ λόγου 
δεῖ ζὰ ἀθαΐθη. δὰ μακροῦ “λόγου 
γρ]. Ῥευβ. 118 πάντα γὰρ ἀκούσῃ 
μῦϑον ἐν βραχεῖ λόγῳ. 

812. ἷνις, ϑοβπ, ΝΟΒΚοΙΏΤηΘ 
(Ββυομ. ἧἵνις υἱὸς νέος, παῖς, 
ἀπόγονος). 

814. διῆλθε πῖθ διεῖπε (Ἰορσίθ 
ΔαΒέὨΥ]] 0 ἀν᾽). --- Τιτανὶς Θέμις: 
φὰ 210. 

816. Πὶθ γουθϊπᾶυαηρ νοὰ ὅπως 
ἃ. ὅπῃ 50]] Ἰορ] θη τηβίδηα ζὰ- 
βϑιητηθηΐαββθη. Ζὰ ἀθὺ ἘΠΠ1ρ86 Ὑρὶ. 
910. 'νηα8 Ῥυοιηϑίῃθιβ ΠΙΘΥ ὙΘῚ- 
Βορνγοῖρσί, οὐδ σὺ ον ΖυΒΟΠΔΌΘΥ πὶ 
Προμηϑεὺς λυόμενος. 

8718. Ποῦ Ἀιομίθυ Ὀθπαύχὺ 818 
Μοίϊν ἅν. ἀὰβ ΑὈίγθίθῃ ἀοσ ΙἸὸ 
δἰἤθὴ ὨΘΌΘη Απΐα}} ἀθ85 ΝΥ ΔὨ ΠῚ ΠΠ6Β 
(οἶστρος). Ἴο Ρυΐμλοβ ἰδηύθατη ἔθᾳγο- 
τβ ᾿πηροῦύυβ γΘΥὉ18 ἀθβου 0, τρ]]- 
α008 ΥΘΙῸ Βοθηδ ΘργΥθδεδ βρθοίαξουῖβ 
᾿ἸπηδρΊ δ] 01 ΘΟΠΙΟΙ ΘΠ ἀΟΒ το παυϊθ᾽ 
(βομα 2). - ἐλελεῦ: ϑρηνῶδες ἐπί- 
φϑεγμα 8680]. ἐλελεῦ" ἐπιφώνημα 
πολεμικόν (νου ἄγίβ'. δοιὰ Ρ]υΐ. 
ΤΏΘ8. 32) οἱ δέ, προαναφώνησις 
παιανισμοῦ᾽ τίϑησι δὲ αὐτὸ 4ἰσχύ- 
λος ἐπὶ σχετλιασμοῦ ἐν Προμηϑεῖ 
δεσμώτῃ Ηφϑγοῦ. Π6ὺ ϑομ)δοδβίσγαυξ 
ἰδὺ σονϑ]ῦ, αὶ ἄθῃ ϑύσστα Ὧ68 
Ὑ͵ΑΠπβίηηβ ἀδγζαβέθ!]θη. --- ὑπὸ -- 
ϑάλπουσι, νοὶ. τὰ δ14. ὨϊΪ6 Εϊη- 
ΒΟΒΙΘὈαηρ γο Ὀράθαΐϊοπάθγθη ἀπὰ 
τ σθγθη ὟΝ ὄτζοση (Ἰοὺ Ὀ]οΙΒ οἱη- 
51} Ὀυϊσθὰ Κοη)υηκίϊοπθη ἃ. ΘΗ ΚΙ 1- 
Βοθῃ ΡΥΟΠΟΙΏΪη8) ΖΜΊΒΟΒΘη Ργᾶ- 
Ῥοβιθίοθ υὑπὰ δοεθυτα ἢπάθὺ 8108 
Ὀοὶ βου οβ τοῦ Αὐβηϑῆπιθ γῸ ἢ 
Ασ. 1916 υπὰ ϑεορί. 1028 πΊΘΠη818 1π| 
τ ἄκεεετωε - φρενοπλήξ ΒΘ ὈΠαοὲ Ὑ16 
οἰστροπλήξ, ἀμφιπλήξ, ἀκανϑοπλήξ. 

819. ὑποθάλπουσι: ὑπό Ὀθραθαζοῦ 
8. Υ. ἃ. ᾿ἴδηρθῃ δη΄. Ζὰ ϑαάλπειν 
γα]. αἷθ ιυηοιίθ ἀθὺ σοὺ ἱπηθ ΟΣ 
Βερεϊβύθσαηρ οὐρυ θηθα μου 
Καβδηάγα Αγρ. 1986 παπαῖ, οἷον τὸ 
πῦρ ἐπέρχεται δέμας. --- σφάκελος: 

“πατα πηραγτον ον-ς στ αὐ τττπστφ τόσ ν- 

- «οὐ» πἶῶν. “α΄.πο.. .ῳ. Ὑσωπσσάκαν.ν 
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χρίει μ᾽ ἄπυρος᾽ 
, Ψ 74 ’ κραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει" 

τροχοδινεῖται δ᾽ ὄμμαϑ᾽ ἑλίγδην. 
ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι λύσσης 
πνεύματι μάργῳ. γλώσσης ἀκρατής" 
ϑολεροὶ δὲ λόγοι πταίουσ᾽ εἰκῇ 
στυγνῆς πρὺς κύμασιν ἄτης. 

(στροφή 

ΧΟ. ἦ σοφὸς ἦ σοφὸς ὃς 

σπασμὸς τοῦ ἐγκεφάλου 8.80]., νυ]. 
ΒΏγ. Η!ρρ. 1851 διά μου πὐψολῶο 
ἄσσουσ᾽ ὀδύναι, κατὰ δ᾽ ἐγκέφαλον 
πηδᾷ σφάκελος. 

880. ἄρδις: ἀκίς Αἰσχύλος Προ- 
μηϑεῖ δεσμώτῃ ΗΘΕΥΟΒ. - ἄπυρος 
ογκΙ τί ἀθὺ ὅοῃο]. ἡ πολύπυρος διὰ 
τὸ σφοδρὸν πάϑος (μϊέ ΑΠΠΔΒΙηΘ 
468 805. α ᾿π θηΒ᾽ σΌΤΩ) ἢ πῦρ μὴ 
ἔχουσα. Τιο χίογο ΕΥκΙἄγαηρ 1τὰ 
ΘΙΠΏΘ σῸ “Ὅθ] πη ἰσηΐ ΠΟῊ δάτηο- 
ὑπ, 81η6 ἸσῚ 6 ἐαοξαχα᾽ ΒΆΌΘΩ ϑοηαὑΖ 
τι. Ηδυτηδπη ΖῸΣ ΟδἸίαηρ σΘὈΥδο οί. 
᾿“Αἀϊθούνο ἄπυρος ἔθ] πὶ πηθίδρΒο- 
Υ106 ἀϊούαμη ἃ ᾿σορυῖθ βίο δρρϑὶϊαΐο 
αἸβογουῖῦ ΑΘβοΒυ αθ᾽ (ϑομ 2), γε]. 
ΟΠο. 498 πέδαις ἀχαλκεύτοις γοη 
ἄθιη ΒΔΏΡΘΘΓΩΘ ἀρὺ Κιγιυδπηθβύγα, 
ἔγστη. 812, 4 ἄπτεροι πελειάδες γοη 
ἄθῃ Ρ]οἰαά θη, Αρ. 1208 δέπους λέ- 
αἰνὰ γοὰ ΔδῚ ΚΙγεδιποβένα, ϑϑρύ. 
θά κῦμα χερσαῖον στρατοῦ, δά. 942 
ὁ πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρὸς συϑείς 
γοῦ ϑορπθγῖθ, ΘοΡΒ, Τγδο, 874 
βέβηκε Δηιάνειρα τὴν πανυστάτην 
ὁδῶν ἁπασῶν ἐξ ἀκινήτου ποδός, 
Ο. Ν᾿. 190 Ἄρεα... ὃς νῦν ἄχαλκος 
ἀσπίδων (νου ἀον Ῥρβθ), Εἰγ. ἔν. ὅ9ὅ 
αἰδοὺς ἀχαλκεύτοισιν. ἔξευκται πέ- 
δαις, Ιὀῥ᾿ῬὩ. Τ. 109 ἄπτερος ὄρνις, 
ΟΥ. 021 ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ 
πυρί. 

881. φρένα: 2 861. --- Ζὰ ἄθΥ 
θδησθη ουβίθ]ηρ νρο]. ΟΠο. 16 
ὀρχεῖται δὲ καρδία φόβῳ, 102 
πρὸς δὲ καρδέᾳ φόβος ἄδειν ἕτοι- 
μος, ἣ δ᾽ ὑπορχεῖσϑαι κρότῳ, ΔΑρ. 
996 πρὸς ἐνδίκοις φρεσὶν “τελεσφό- 
ροις δέναις κυκλούμενον κέαρ, Ηοπι. 
ῃ. 7, 810 χτορί τ᾿ αὐτῷ ϑυμὸς 
ἐνὶ στήϑεσσι πάτασσεν. 

882. ΜΙ|ιὺῖ τροχοδινεῖν νρ]. στρο 
φοδινεῖν Ασ. δ]1. 

888, ἔξω “δρόμου (Βαδβηἢ φέρο- 
μαι: τρὶ. Οδο. 1022 ὥσπερ ξὺν ἴπ- Ὶ 

ποις ἡνιοστρόφου δρόμου ἔξω τρέχων᾽ 
φέρουσι γὰρ νικώμενον φρένες δύσ- 
αρῆτοι, Αρ, 1346 ἐκ δρόμου πεσὼν 
τρέχω ὑπ ὈΠΒΘΟΙ δ8 θη (6 ] 6186 
Κοιητηρηῇ. 

884, γλώσσης ἀκρατής: γρ]. 
ΤΏΘορη. 03 οἰνοβαρέω κεφαλήν δ, 
γλώσσης οὐκέτ᾽ ἐγὼ ταμίης ἡμετέ- 
ρης, τὸ δὲ δῶμα περιτρέχει, Τιπογοῦ. 
ΠῚ 464 οἸαπάϊοαΐ 1 ΘηΪ.Π), ἀρ] γαῦ 
Ἰϊηρστδ. 

δ8ῦὅ. ϑολεροί: Ηθβγοι. ϑολερόν᾽ 
ταραχῶδες, ἀκάϑαρτον, βορβορῶ- 
δὲς, τεταραγ γμένον, να]. Αἱ. 206 
ϑολερῷ χειμῶνι νοσήσας. Ὁδ5 Αἀ- 
οκῦν θυϊπηθυῦ δὴ ἄθῃ ϑοΒἸδιητη, 
ἀοὺ ἀσγοι ἀἰθ Ὑ͵ορσθη γομὰ Μθθυθβ. 
σταπᾶθ δυΐσον]Ὁ τϊγὰ (κελαινὰν 
ϑῖνα ὅορῃ. Απΐ. ὅ89). ὙΥῚΘ ἀΐϊθ πο- 
ϑομάθηῃ ΘΙ ]Ιθὴ ἀθη ϑοΒ]δτητη Ὀαϊὰ 
ἀδμϊη Ὀδ]ὰ ἀονίμὶη ἔτη, δὸ πγοὺ- 
ἄρῃ ἀἷθ δὴ ἀΐϊθ ορϑῃ ἂ68 ἸΥΥΒΙ] ΏῺ8 
βιοίβοπάθηῃ βθάθῃ γορ ἀθηβο] θη 
Ρἰδη- υπὰ ΟΥἀΠΠΏρΒ]08 (εἰκῇ, ἄθῃι 
γουϑαθσθ θη θη ἀκρατὴς γλώσσης 
Θπέβρυθι ΟΠΘηα) Βουυτ θυ ΘΌΘ ἢ ππὰ 
Κὄπποηῃ Κοϑὶηθ Ὀρβυϊηστηΐθ Βαμη ἀπ 
Οτάμπαηρ ἤπάθῃ, 80 ἀα[5 ἄθῃ Βθάθῃ 
ἀθΥ ἸοσΊβοηθ Ζαβδτηπιθπηδηρ ΟΣ 
ἀοάδηκοϑη {6} 0. 
,, 887 ---Θ0ὸ6 ατιύθοβ 5 ἰδβὶ τ ἢ. 
ὕθοι ἀὰ8 Μοίγιαμη 8, ζὰ ὅ9θ6. Πὶθ 
γα ῖρσο Βοίσδούπηρ ἀθ5 Ομοῦβ Κοη- 
ἰχαβύϊουυ δυῦ ἀδ8 Ὀθβίθ υἱὲ ἄθμ 1τ- 
ΓΘ τ. ὙΥΓΓΘῚ ΟΘΥ γουϑαβσθ θη θη 
ΞΘΘΏΘ. 

887. ἦ σοφός: τὸν Πιττακὸν λέ- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλώσσᾳ διεμυϑο- 
λόγηδσεν. 

ὡς τὸ κηδεῦσαι καϑ᾿ ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ, 
» , -»" ἤ ’ 

καὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 

μήτε τῶν γέννα μεγαλυνομένων 

ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 

.} ’ 

(ἀντιστροφή) 
- ἤ ἤ ’ 3 ω 

μήποτε μήποτε μ΄. ὦ 
; Ν, “« ΕΥ ’ {(πότνιαι» Μοῖραι. λεχέων Διὸς εὐνάτειραν ἴδοισϑε πέ- 

λουδαν᾽ 89ὅ 

μηδὲ πλαϑείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 
ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρϑενίαν 

εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς ἀμαλαπτομέναν 
δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 900 

γει, ΜΘΙΟΏΘΥ Θἰηθιη, θὲ φυγϑὶ ο] ἐρ, 
ΟὟ ΘΓ οἷῃ Ὑϑίομθβ οὐδθὺ οἱ ΔΥΙΏΘΒ, 
ΘΌΘΙ Βϑίῃθμ ϑίδηδθ θη βρυθο 6 Πα 68 
Μϑδομθη τὸν Εγαα ΠΘὨΘΗ 80]]6, 
σογαΐθη ἢδῦθ, ἄἀθὴ Κίπάθσῃ ζχὰ- 
ΖΌΒΘΠΘΗ, αἷθ ἴῃ ἀογ Νἅδμο τἱϊῦ ἄρχῃ 
Κγϑιβϑὶ βριθιίθῃ; ἀδθθὶ μδὺθ ἀΐθβϑυ 
ἄθῃη Βυΐ γϑυῃοιηηθη τὴν καϑ᾽ 
ἑαυτὸν ἔλαυνε. 8680]. (τὴν κατὰ 
σαυτὸν ἔλα ἴῃ ἄθπι ΕἸρὶ ρΎϑιωτη (68 
Κα Ἰτϑομοβ Ὀθὶ Ὀίορσ. ἴ.. 1 80). Επϊπ 
Ξ0Β0]. γϑυρ]οομῦ ἀδσα Ριηά, Ργίῃ. 
Π θ4 χρὴ δὲ καϑ' αὑτὸν αἰεὶ παν- 
τὸς ὁρᾶν μέτρον, εὐναὶ δὲ παρᾶά- 
τροποι ἐς κακότατ᾽ ἀϑρόαν ἔβαλον 
ποτὶ κοῖτον ἰόντα. «--- Δυΐ ἘΠ Ή1 εἴς 
Αὐτῷ ψὶτὰ οἷῃθ ΠΟΘ δηρθ σὺ 
ΞΟΡΆὮ. Απίύ. θ20 σοφίᾳ γὰρ ἔκ του 
κλεινὸν ἔπος πέφανται, νρὶ. Ἀρσ, 
809 οὐκ ἔφα τις ϑεοὺς βροτῶν 
ἀξιοῦσϑαι μέλειν κτλ., 1ὅ0 παλαί- 
φατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 
τέτυκται, ΟΒο. 818 δράσαντι πα- 
ϑεῖν, τριγέρων μῦϑος τάδε φωνεὶ. 
--ὀ ὕτνον ἀϊθ Αυβίαβεαηρ σοῦ ἦν 
γρ!]. Κυᾶρον 1 62, 1, 6. 
888. ἐβάστασε: ἐδοκίμασεν" “Ἐπεὶ 

μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάν- 
τῃ᾽ (Θά. 21, 406) ϑὅομοὶ. Υρὶ. ΑτἹ- 
βίορ. ΤΏΘΒμι, 438 πάσας δ᾽ ἰδέας 
ἐξήτασεν, πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρε- 
νί, ῬοΙγΥΌ. ΥΠῚΙ 18 πᾶν ἐβάστασε 
πρᾶγμα καὶ πᾶσαν ἐπίνοιαν ἐψη- 
λάφα. 

891. Πὸσ ΟἸθιο Καησ ἴῃ δια- 
ϑρυπτομένων πὰ μεγαλυνομένων 
τηϑὶὺ ἄρῃ ρ]θιομθη Υ ουῦ ἀθὺ Ὀβϑϊάθηῃ. 
89ὅ ἔ, εὐνάτειραν -- πλαϑείην : 

Ὑρ!. βορΡἈ. 0. Β. 1099 τίς σ᾽ ἔτικτε 
τᾶν μακραιώνων ἄρα Πανὸς ὀρεσσι- 
βάτα λέκτροις πελασϑεῖσ᾽ ἢ σέ γ᾽ 
εὐνάτειρα Λοξίου; --- τῶν ἐξ οὐ- 
ρανοῦ ΜΘ 902 κρεισσόνων ϑεῶν. 
Ὁ16 Ῥυδροβιίοη ἐξ θηὐβρυϊομῦ ἀθὲ 
γογβίθ! ὰπσ .,(ἀ16 σοι Ηϊτημη6] χὰ 
τᾺΪγ ὨΘΥΘΌΪΚΟτα τη 6“. γρ]. χὰ 102. 

898. ἀστεργάνορα παρϑενίαν : 
“γἹγρΊ Ια ὔθτα ΥἹἹ 5170 Ῥγοοὶ ΟΠ 
ἀπμϑιαύθμη᾽ αὖ φυξανορίᾳ ϑαρρ!. τ. 
9 Ῥτοοσογιμα ἔαπρδ᾽. Οἀϊατῃ ορδ 
Ιογσθμιὶ ἴο ᾿ἰρϑἃ Ῥτοάἀϊάογαΐ ν. 109 
(Βομϊ 2), νϑὶ]. στυγάνορα 124, γά- 
μον δυσάνορα ΘΌΡΡΙ. 1064. 
899, ἀμαλαπτομέναν: γρ] ΠΥ ΚΟΡγ. 

84 ἠἡμάλαψε κάρχαρος. κύων, Ἠδβυοῖ. 
ἠμαλάψαι:" κρύψαι, ἀφανίσαι (σ16}- 
ΤῊ ΘὮΥ ἡμάλαψε" ἔκρυψε, ἠφάνισε) 
Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ, ΡΒο- 
[108 Ρ. 08, 8 ἠἡμάλαπτεν᾽ ἔκρυπτεν, 
ἠφάνιξεν. 

900. ἀλατείαις πόνων: ὌθοΥ ἀϊθ αὐ- 
᾿ὐαῦϊνο Βοαραΐαηρ ἀ68 Ῥοββθββίγϑθῃ 
α. τηϑίθυϊ θη ὑ6η. 5. Κυῦρου 1] 8ὶ 47, 
δα. 6, 2, γοῖ. Εὰγ. Ιρῃ. Α. 1280 
πόνων τιϑηνοὺς ἀποδιδοῦσά σοι 
τροφάς, δθο! ΒΔΚΟΙ. 1918 μόχϑων 
(βου 10} μοχϑῦῦν) μυρίοις ξητή- 
μασι, ϑορῃ. Αἱ. 888 τὸν μακρῶν 



-Ἑ Ξ ἘΣ μῶν 

τ τ λνεταταν σεν ικα δ᾽ μαι, ἐποτταανσνσνον σφττοον πρτονς 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

(ἐπῳδόςῚ) 

ἐμοὶ δὲ τιόμενος ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος 

[οὐ δέδια] μηδὲ χρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως ἄφυχτον ὕμμα προσδράκοι με. 

ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὁ πόλεμος. ἄπορα πόριμος᾽ 

οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν᾽ 
» ς - 

τὰν Ζ4΄ιὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 
»-»Ὕ ΝΟ’ ἤ 3 » 

μήῆτιν ὁπὰ φύγοιμ. ἂν. 

3 ,“ ΄ Ἁ , 9 , φ. .»» -" 

ἢ μὴν ἔτι Ζεὺς καίπερ αὐϑάδης φρενῶν 
᾽ ’ ᾿' γῳω , 

ἑσται ταπεινοῷ. ΟὐΟν ἑξαρτύυξται 

ἀλάταν πόνων. --- δυσπλάνοις ἀλα- 
τείαις: νυνὶ]. Αρ. 1186 κακόποτμοι 
τύχαι, ῬεῖΒ. 111 βίοτον εὐαέωνα, 
βόΌΡῃ. Ὁ. Κ. 116 εὐήρετμος πλάτα, 
ΑἹ. 188 λόγος κακόϑρους, Εγτ. ΗἱρρΡ. 
200 εὐπήχεις χεῖρας. : ἢ 

991. ἐμοὶ δὲ τιόμενος ὃ γάμος 
ὁμαλὸς ἄφοβός ἐστι “τοῖν ΘΥβομϑὶ πὶ 
αἷβ Ιἀθ8] αἀἱθ Εἶμ, ἀϊθ οἷπθ θῦθη- 
τη ἢ [βιρ6 Ὑ ΘΥὈΪπἀ πηρ’ σ᾽ δἰ ομ ον διᾷπαθ 
ἰϑῦ ἃ. Κοῖμθ θίδῃγ τϊῦ 810} Ὀσϊηρί᾽. 
[).ὰ5 Ηδυρίρσονιομῦ 468 ἀθαδηκθῃβ 
Ἰοσύ, τψὶθ πῆρ, τὰ Ῥασ ΟΡ. 

908. ϑεῶν ἔρως ἀἸομέθυῖβοι ἐὰν 
ϑεοὶ ἐρῶντες. --- ἄφυκτον ὄμμα 
προσδράκοι μὲ: δ αἱθ 5061 γῸΠ 
δέργμα προσδέρκεσϑαι ἰδὺ ὄμμα (Ξ-Ξ 
ὄψιν) προσδέρκεσϑαι φοἰγοίθη, γρ]. 
Ῥρυβ. 81 λεύσσων δέργμα, 80 πή- 
δημ᾽ ἀφήλατο. Ζπι ἀθν σαηζθη Κοη- 
βύχυ Κύιοθ (ὑγδηβϑι γΥ Αοουβαῦν 
πΘῦθῃ ἄθιη ἄρο. ἀθβ [πη 8}8) υρῖὶ. 
Εν. Ῥμδπ. 398 γονυπετεῖς ἕδρας 
προσπίτνω σ᾽ ἄναξ, Οὐ. 1020 ὥς σ 
ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι πανυστάτην πρόσ- 
οψιν ἐξέστην φρενῶν, Κιῦᾶσον Π 
8 46, 19, 1. 

904. ἀπόλεμος ὁ πόλεμος: ντρὶ]. 
Αρ. 1442 νόμον ἄνομον, Επμη. 1038 
παῖδες ἄπαιδες, ῬοιΒ. 680 νᾶες 
ἄναες, Επγν. Ηρτο. 1188 ἀπόλεμον 
πόλεμον, ϑορΆἈ. Αἱ. ὁ0ὅ ἄδωρα δῶρα, 
ΕἸ. 1164 μήτηρ ἀμήτωρ, 0. Β. 1214 
ἄγαμος γάμος α. ἃ. --- ἄπορα πό- 
θρέμος ταϊὺ ἀοΥ Κοπβίσυ Κύϊοη 468 γεῖ- 
Ὀσπη8 ψὶ6 ΟΠο. 22 χοὰς προπομπός, 
Ῥουβ.981 μυρέα πεμπαστάν, Α΄. 1090 
πολλὰ συνίστορα (στέγην) αὐτόφο- 
να κακά; ἀᾶζὰ βοῇ. ϑαρρ!. 149 

ἀδμήτας ἀδμήτα ῥύσιος γενέσθω 
(Ξξ. ῥυσάσϑω), ϑορΆἈ. Απί, 187 καί 
σε φύξιμος οὐδείς (-- φεύγειν δύ- 
ναταιὴ, Εν. ΤΡ. Α, 12δὅ ἐγὼ τά τ 
οἰκτρὰ συνετός εἶμι καὶ τὰ “μή, 
[,γΧ86. 8, 271 ταῦτα ἔξαρνός ἔστι, 
[Ρ]α..1 ΑἸΚΙΌ. ΠῚ γ". 141 ) ἀνήκοον 
εἶναι χϑιξά τε καὶ πρωϊξὰ γεγενη- 
μένα, ΡΙαῦ. Οματιη. Ρ. 168 Ο ἐξάρνῳ 
εἶναι τὰ ἐρωτώμενα. 

906. τίς ἂν γενοίμαν ἰδὺ πἰομί 
γΘυβο ΒΘ άθῃ σοὴ ἄθη σου] ΟΠ ΘῈ 
τί ἂν γενοίμαν. Ἄς 

906. Υεῖ. δδ1 α. 1]. 8, 148 ἀνὴρ 
δέ κεν οὔτι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο 
οὐδὲ μάλ᾽ ἴφϑιμος, ἐπεὶ ἡ πολὺ 
φέρτερός ἐστιν, Ἦδ68. Ὗ. α. Τ΄. 10ὅ 
οὕτως οὔτι πῃ ἔστι Διὸς νόον ἐξα- 
λέασϑαι. 

901 -- 948 οτγϑὺύθ ϑὅοϑθῃθ ἀθὺ 
Εχοάοβ συ ῖβοῦθη ἄθ Κοτυγ- 
ῬΡΒᾶοΒ υαπὰ Ργοιηθύοιβ. Ηρτ- 
οι τα ηρ ἀθτ ΚαὐαβύγορΒθ. 

907. ἡ μὴν ἔτι: γρ]. 161. --- αὖ- 
ϑάδης φρενῶν: θεΙ ἄθδηῃ Οδμοίϊν 
ἀον Βοϊαίϊου Κυᾶσου 1 8 47, 26, 9 
-. Π διΑΙ͂ 86 Υ. 

908. οἷον: νρὶ]. Οἀ. 2, 289 νῦν 
δ᾽ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίξομαι, οἷον 
ἅπαντες ἧἦσϑ᾽ ἄνεῳ (οἷον -- ὅτι 
οὕτως), 1]. 32, 846 αἱ γάρ, πως αὐ- 
τόν μὲ μένος καὶ ϑυμὸς ἀνείη ὧμ᾽ 
ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷά 
αὖ ἔοργας (Ξε ὅτι τοῖα), Επτ. Ηδτχο. 
810 ἄρ᾽ εἰς τὸν αὐτὸν πίτυλον 
ἥκομεν φύβου, γέροντες, οἷον φάσμ᾽ 
ὑπὲρ δόμων ὁρῶ; Ιοὰ 796 ἀν 
ὑγρὸν ἀμπταίην αἰϑέρα .., οἷον 
οἷον ἄλγος ἔπαϑον, Αὐἱδίορῃ. Νυῦ. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗῊΣ, 

γάμον γαμεῖν" ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννίδος 
ϑρόνων τ᾽ ἄιστον ἐχβαλεῖ" πατρὺς δ᾽ ἀρὰ 

΄ .. Ὁ -»" 7 Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς κρανϑήσεται. 
ἣν ἐχπίτνων ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 

τοιῶνδε μόχϑων ἐκτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 
δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 
δι γ 4. 5; ς, 3 ΄ Ν π᾿ - ἐγὼ τάδ᾽ οἷδα χὦ τρόπῳ. πρὸς ταῦτα νῦν 
ϑαρσῶν καϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις κτύποις 
πιστὸς τινάσσων τ᾽ ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος 
οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρκέσει τὸ μὴ οὐ 
πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετά" 
τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκευάζξεται, 
ἐπ᾿ αὐτὸς αὐτῷ, δυσμαχώτατον τέρας᾽ 
ὃς δὴ χεραυνοῦ κρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα 
βροντῆς ϑ᾽ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον" 
ϑαλασσίαν τε γῆς τινάκτειραν πέδων 

1161 οὐδὲν γὰρ ἄν μὲ φλαῦρον 
ἐργάσαισϑ᾽ ἔτι, οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
τοῖσδ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, Ἠοτοὰ, [ 81 
αἴ δὲ ᾿Δργεῖαι τὴν μητέρα αὐτῶν 
(ἐμακάριξονν, οἵων τέκνων ἐκύρησε, 
ΝΠ 12 ἐς φόβον κατιστέατο ἐλπί- 
ἕξοντες πάγχυ ἀπολέεσϑαι, ἐς οἷα 
κακὰ ἧκον. 

910. ἄιστον ἐκβαλεὶ. ἃ. 1. ἐκβαλεὶ 
ἄιστον εἶναι. ὕθοι ἄιστος 

ΥΡ]. ζὰ 161. 
911, Κρόνου --- κρανϑήσεται: ΑἹἸ- 

᾿τϑἐθυίϊοη σοη κρ. 
91ὅ. πρὸς ταῦτα: χὰ 9992. 
916. πεδαρσίοις: τὰ 269. 
917, πύρπνουν βέλος: γρ]. κὰ 869. 

-- δνορθῃ ἀθὺ Κοηίγδῃϊθυξθη ΕΌΥτη 
πύρπνουν γρ]. χὰ 862 ἃ. βορἢ. Απύ. 
224 δύσπνους ἱκάνω. ἴῃ τη] ΒΟΉ θη 
Ῥαγίϊθη πῖγα Ὡὰγ αἷθ δαΐρο!δβέθ 
ΕοΥὰ σΘΌγδυο ΐ, 

920. τοῖον: αἴθ δῃὶ Απΐβηρ ἀ68 
ϑαῦζθβ βέθῃθπάθη Ποιιοηβίγαξίγρτο- 
ΠοΟΙηΐηδ σ,ΘΌΘη ὅξξῥοσγβ ἴπὶ ΟΥθοηΐ- 
ΒΟΒΘΏ Ψ010 πὰ [,δ6. πϑομέγαρ᾽ ὁ ἄθη 
ἴῃ ἀθὺ Βϑβοβαδημοὶν θἰμοσ ϑδοῆθ 
ἰϊορθηᾶθῃ ατυμαὰ ζῸ νογαὰβ δηρθ- 
ΒΘΌθμθη ΕὌΪσΘ, νῷ]. ϑόρ. Αἱ. δθ0 
οὔτοι σ᾽ ᾿ἀχαιῶν, οἶδα, μή τις 
ὑβρίσῃ ---. τοῖον πυλωρὸν φύλακα 
Τεῦκρον ἀμφί σοι λείψω. 

921. ἐπ᾽ αὐτὸς αὐτῷ: πὰ 162. 
922. κεραυνός “ἴσηθε, Θογιαβοαίίοὔ 

(βροντή “ἵγαροσ οϑοῖὶ τοπϑηΐ 87). 
, 928, βροντῆς ὑπερβάλλοντα: 
ὑπερβάλλειν Ὠαῦ 418 ὙρΙθαη ἀ68 
ὕθου ἐγ ἴθ τεῖθ ὑπερφέρειν (ΒΟΡΉ. 
0. ΒΗ. 880 τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα) 
πα ὑπερέχειν ἄρῃ Θ θη. δαοὴ Ρ]δξ, 
αουρ, Ρ.476Β ρα λύπῃ ὑπερβάλλει 
τὸ ἀδικεῖν τοῦ αδικεῖσθαι; Ὀθὶ 5ΒΊ6Ε, 
γὸῸ ἀδταυΐ ὑπερέχει ἃ Βοίηθ 566116 
ὑσιδὺ (οὐκ ἄρα λύπῃ γε ὑπερέχει), 
Αὐϊβίοί, Η. Αῃ, Π 11 πολὺ ὑπερ. 
βάλλοντες τῶν περὶ τὰ λοιπὰ ὑπαρ- 
χόντων. 

924. ϑαλασσίαν τρίαιναν: Ἐν. 
Ιοῃ 382 πληγαὶ τριαίνης ποντίου. --- 
Δα τινάκτειραν πέδων γῆς (ἄον Ὀγχοὶ- 
Ζ8 0 Κ ουβομϊξοσε ἀΐθ Θταπάξοβέθη 
ἀον Ἐγα 6) νρ]. Ἐπὰν. ΒΑΚΟΙ. ὅ8ὅ πέδου 
χϑονὸς ἔνοσι πότνια. --- Νοῖ Ριπᾶ, 
Ἰβίδτω, ὙΠ 60} σὰ ἀϊθ πο ]ρο- 
Ταύθηθ ΤΠ Θπΐβ, 815 Ζθὰβ υπᾶ Ρο- 
Ββϑιάοη ὑπ ΤῊ ΐβ συ Όθη, ἄρῃ Θδέ- 
ὕθτῃ Καῃά, εἵνεκεν πεπρωμένον ἦν 
φέρτερον γόνον ἂν ἄνακτα πατρὸς 
τεκεῖν ποντίαν ϑεόν, ὃς κεραυνοῦ 
τὲ κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ 
τριόδοντός τ᾽ ἁμαιμακέτου, 4 γε 
μισγομέναν ἢ Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖς- 
σιν, 16 ΠΙοΒύου μαῦ ἄθη διῇ Ρο- 



ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ 

τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος. σκεδᾷ. 

πταίσας δὲ τῶδε πρὸς κακῷ μαϑήσεται, 

ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 
ἤ " ξι , ᾿ - 3 

ΧΟ. σύ ϑὴην ἃ χρῆζειρ. ταῦτ ἐπιγλωσσᾷ Διός. 

ΠΡ. ἅπερ τελεῖται. πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 

ΧΟ. καὶ προσδοκᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα; 
Ἁ “« ’ὔ ) ΔΙ ’ ᾿; 

καὶ τῶνδὲ γ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους. 

ΧΟ. πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐχρίπτων ἔπη; 
, ν 3 “1 ὔ ᾿' - 3 ΄ “ τί ὃ ἂν φοβοίμην ὦ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 

. 9 εΥ , - 

ΧΟ. ἀλλ΄ ἀϑλον ἄν δοι τοῦδ᾽ ἀλγίω πόροι. 

ΠΡ. ὃ δ᾽ οὖν ποιείτω πάντα προσδοκητά μοι. 

ΧΟ. οἷ προσκυνοῦντες τὴν ᾿δράστειαν σοφοί. 

ΠΡ. σέβου προσεύχου. ϑῶπτε τὸν κρατοῦντ᾽ ἀεί. 

ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Ζηνὺς ἢ μηδὲν μέλει. 

βοιϊάοῃ Ὀθχζρσ! θη Τ᾿ 1] ἀθὺ Ῥτο- 
Ῥμϑῦθ ἂπὰ 68 Νδομάγαοκοο ἀπὰ 
ΕΠ Κίθβ 1 ]]6ὴ ὈΘΙΘἸΐθη, οΌσΟὨ 
ἀογ ατυπάὰ, αἀϊθ σ᾽] οῃζοι σο ὙΥ ου- 
Ὀαπσ' 465 Ροδβοίἀοη τὰ Τ μούϊβ, νορ- 
σοίδ! θη ἰδὲ. Μδη Κῶπη β10 ἢ} ἀθηκθῃ, 
ἀαίβ τοϊῦ ἀοΥ Ηθυυβομαῖ ἀ65 Ζθι8 
δος αἴ16 βθῖπθβ Βγιααθιβ Ῥοβϑίοῃ 
αηΐουρθῃθ. 

9271. ὕερδη τὲ --- καί ὕδὶ δἴπθυη 
Βορυῖθο ἂδν Ὑυβομιθάθημοὶὺ γα]. 
ΞΟΡὮἢ. 0. Κ. 808 χωρίς τὸ τ᾽ εἰπεῖν 
πολλὰ καὶ τὰ καίρια, Εν. ΑἸΚ. 28 
χωρὶς τό τ᾽ εἶναι καὶ τὸ μὴ νομί- 
ξεται, ΟΧΘΒΟΡΒ. ΗἸογ. ΙΪ.2 πῇ δια- 
φέρει ὁ τυραννικός τε καὶ ὁ ἐδιω- 
τικὸς βίος (ΕἸ πη 6 Ὺ ΖᾺ ΘΟΡΉ. ἃ. 0... 

928. ϑὴν Θοἷπθ γουζιρβυγοῖβθ δρὶ- 
Β086 Ῥαγ ΚΟ], νρὶ. Κυᾶρουν ΕΠ 8 69, 
88. “-- ἐποιωνίξῃ κατὰ τοῦ Διὸς ἃ 
βούλει γενέσϑαι αὐτῷ 880]. νὶθ 
Ὀδὶ Ηϑβυοι. ἐπιγλωσσῶ᾽ ἐποιωνίξζου 
διὰ γλώττης, Αἰσχύλος Ἡρακλείδαις. 
Υε!. ΟΒο. 1044 μηδ᾽ ἐπιξευχϑῆῇς 
στόμα φήμῃ πονηρᾷ μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ 
κακά, ΑὙ]βίορ. ,γϑιβίγ, 81 περὶ 
τῶν ᾿4Αϑηνῶν δ᾽ οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 
τοιοῦτον οὐδέν. 

929. τελεῖται Κη 8415 Εαὖ. ππὰ 
818 Ῥυῶϑ. (νρ]. χὰ 2311) Ὀοιχδομίρί 
σγογάθη. --- πρὸς δέ: χὰ 78. 

981. τῶνδε, τῶν ἐμῶν. 
982. ἐκρίπτων: 20 512. 
938. ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον: ἄθτ 

σἰοίομθ Θθάδηκθ πὶ σ᾽οίομον Β6- 

ΖΘ πηρ 1058, τοϊῦ Ὡπάουου 758 ἃ. ἴτὴ 
ΕὙρτα. ΠΠ ἀθ8 Προιι.. λυ. 28 ἴ 

984. ὕω, 813. 
936. οἵ προσκυνοῦντες τὴν ᾿4δρα- 

στειαν: Ἠρβγοῦ. ἀδραστία - ἡ Νέ- 
μεσις. ᾿Αὰ νταπάδιῃ την] ἴδτηη ἀγαθοὶ 
ΒοΪθ δῦ ἀϊοθυθ προσκυνῶ τὴν Νέ- 
μεξσιν: ριηοβύμῃ. δάν. ΑὐἹβίορτί. Ϊ 
Ρ. 49ὅ καὶ ᾿ἀδράστειαν μὲν ἄνϑρω- 
πος ὧν ἔγωγε προσκυνῶ, Ρ]αῖ. το». Υ͂ 
Ρ. ΔΌΙ1Α προσχυνῶ δὲ ᾿ἀδράστειαν, 
ὦ Γλαύκων, χάριν οὗ μέλλω λέγειν᾽ 
(ΟἸδοοιμθ}}}), γε]. δυίβογάθηη Εἶυγ. 
Β 68. 842 Ἰδράστεια μὲν ἁ Διὸς 
παῖς εἴργοι στομάτων φϑόνον, 408 
σὺν δ᾽ ̓ ᾿Αδραστείᾳ λέγω, .. ξὺν σοὶ 
στρατεύειν γὴν ἐπ ᾿Δργείων ϑέλω 
καὶ πᾶσαν ἐλϑὼν Ἑλλάδ᾽ ἐκπέρσαι 
δορί, ΑἸΚίρῃν. Ερ. 1 338 προσκυνῶ 
δὲ τὴν Νέμεσιν, (ϑορῃ. ῬὨ1], 716 
τὸν Φϑόνον δὲ πρόσκυσον). 

937. σέβου προσεύχου, ϑῦπτε: 
ὶθ 392 βΐθῃθῃ αἀἷθ Ὀθιάθηῃ θυβίθῃ 
Αὐυβαγΐοκο σέβου προσεύχου ἔϊγ ΒΊ0ἢ 
τηἱῦ Βοχίθθπηρ δαΐ οὗ προσκυνοῦν- 
τες τὴν “δράστειαν. -- τὸν κρα- 
τοῦντ᾽ ἀεί 8. ν. ἃ. τὸν ἀεὶ (164 68- 
τη8}᾽) κρατοῦντα. Υρ!]. Εν, ΟτΥ,. 889 
υπὸ τοῖς δυναμένοισιν ὧν ἀεί, 
ΑὙὐἹβίορ. γ68ρ. 1818 κωμῳδολοιχῶν 
περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ ἀεί, ΡΙαῦ. 
1026 φάσχων βοηϑεῖν τοῖς ἀδικου- 
μένοις ἀεί, Χρη. Κγγ. 11 δ, 16. 

938. ἔλασσον ἢ μηδέν: γα. Ρ] αὐ. 
Τιρᾶν. ἡ. 119 αὶ ἧττον αὐτοῖς ἔνι 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗῊΣ. 

δράτω. κρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον 
ὅπως ϑέλει" δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρξει ϑεοῖο. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Διὸς τρόχιν, 
τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον, 
πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἐλήλυϑε. 

ΕΡΜΗΣ. 

σὲ τὸν σοφιστήν, τὸν πιχρῶς ὑπέρπικρον, 
τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς ϑεοὺς ἐφημέροις 
πορόντα τιμάς, τὸν πυρὸς κλέπτην λέγω" 
πατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὕστινας κομπεῖς γάμους 
αὐδᾶν, πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐχπίπτει κράτους" 
καὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνικτηρίως. 
ἀλλ᾽ αὔϑ' ἕκαστ᾽ ἔκφραξε" μηδέ μοι διπλᾶς 
ὁδούς, Προμηϑεῦ. προσβάλῃν᾽ ὁρᾷς δ᾽ ὅτι 
Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑακίζεται. 

: ΄ ΄ ἶ Ἁ , 1}. σεμνόστομός γὲ καὶ φρονήματος πλέως 
ὁ μῦϑός ἔστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

ἢ τὸ μηδέν. ΠοΥ αὐδύτεκίο Βε- 
συ ἀ68 ΝΙομἐβ πυϊγὰ ἀυγοι ἐσ 
(τὸ μηδέν) ΒΘΡΘΌΘη, Ὑρ]. ϑορἘ, 
121 ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας, ΕἸ. Ν 
δέξαι μὲ τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδέν, 
ΕΓ. ΚΥκΙ. 8δ6 ἄλλως νομίξῃ Ζεὺς 
τὸ “μηδὲν ὧν ϑεός α. ΒΟΡΒ. ΑἹ. 1231 
ὅτ᾽ οὐδὲν ὧν τοῦ μὴδὲν ἀντέστης 
ὕπερ. 

989. δράτω, κρατεέτω: νρ]. Αρ. 
1069 πρᾶσσε, πιαίνου μιαίνων 
τὴν δέκην, ἐπεὶ πάρα, ΒΌΡΒ. Αῃΐ. 
108 δράτω, φρονεέτω μεῖζον ἢ κατ᾽ 
ἄνδρ᾽ ἰών, ἩΒῸΣ κυ“. 

940. ἄρξει ἡεοὶς: Ὑρ}]. χὰ 49, 
941. ἀλλ᾽ εἰσορῶ γάρ: γε]. Εν. 

ΗΘΚ. 124 ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τοῦδε 
δεσπότου δέμας ᾿ἡγαμέμνονος, τοὺν- 
ϑένδε σιγῶμεν, φίλαι. --- τρόχις" 
ἄγγελος, ἀκόλουϑος Ηρδγοι., ἀοοῦ 
ΒΙΘΥ οἷηθ νϑυβ οι ]} 16} 6 Βοζθι μ παηρ, 
ἀ68 ἀδἐϊζογθοίθη 818 ἀθ8 διώκονος 
τοῦ νέου τυράννου, “ὶθδ δ ἢ ἰπ 
ΕοΙσθηάθη Ηργιηθβ νοῦ Ῥγοιηθέμθαβ 
τηϊῦ (ον πρβομεὐζαηρ Ὀϑμὰ μα ε]0 
ψῖγὰ, Ὀ16 ΒΘζθί μη παρ; Διὸς τρόχις 
νοείγιῦ ἐΣ αἴθ Ζαβο ΠΟΥ ἀϊθ Νοη- 
ΠῸπρ ἀ65 ΝΑΙΘΏ8. ὕθτίρϑιβ αἀραϊοῦ 
ἀρ Αὐδβάγυοκ τρόχις ἀδτγαὰΐ Ὠΐῃ, 

ἈΒΟΗΎΙΟΒ, Ῥχοχηθίμϑθαβ. 8. Λαῇῆ. 

ἀδ [8 ΗΘ 68 τὺ ΕἸ ἄρ βομ ἤθη Ὀ6- 
ΚΙοΙ οὐ 1ϑὅ τ. τυ γβο θ᾽] 6ἢ (τα δ 618 
ἀον Μδβομίηθ αἰώρημα, γρ]. σὰ 284) 
88 ἀοὁγὺ Ηδῆθ Βογυηΐου δα ἀϊΐθ 
Βἅμπηθ Κοιυηιηὗ. 

944--1039 χποὶϊΐθ ὅοθηθ δύ 
Εχοάοβ συ βῆ η Ργοι ΘΠ Θ 8 
ἃ, ΗἩθγηθβ: ΕἸ ΟΚΙὰηρ ἀδὲ 
Καύδβ ΒΌΓΟΡὮΘ. 

944. τὸν «σοφιστήν: γρ]. 62. --- 
τὸν πικρῶς πανϑον γΕ]. χὰ 828, 

948. γε]. 

948. ἐχπίπτει: σὰ 5818. 
949, μηδὲν αἰνικτηρίως: γρ]. 610. 
960. αὔϑ᾽ ἕκαστα “81165 ΘοἰπΖθὶηθ 

γῦ Βθ᾽ 61} οἰ ρθη Ομ θη Ναιηθη᾽, 
ΥρΊ. Ρμῃδη. 494 ταῦτ᾽ αὖϑ᾽ ἕκαστα, 
μῆτερ, οὐχὶ περιπλοκὰς λόγων 
ἀϑροίσας εἶπον, Οτγοϑῦ. 1893 σαφῶς 
λὲγ᾽ ἡμῖν αὖὔϑ'᾽ ἕκαστα τὰν δόμοις. 

92, τοῖς τοιούτοις: τοῖς μὴ πει- 
ϑομένοις αὐτῷ ὅ8080].;: ΔΌΘΣ τοὺς 
τοιούτοις ἰδὺ Νραίγ. πὰ Ὀδχιθῃῦ 
ΒΙ0ἢΒ δ αἴθ γοτδὰβ δησοϑάθαξοΐθῃ 
ὙΠ Κοϊχᾶσο πὰ Αὐβῆδοῃξθ ἸδΏρΘΥ 
γΘΥμαπἀ]υησθη. ρθη τοϊούτοις 
Ζῃ 287. 

9δ4. Υρ]. Ευν. Ττο. 424 ἢ δεινὸς 
ὁ λάτρις" τί ποτ᾽ ἔχουσι τοὔνομα 

8 

ξαδε δεούσας, ας ποθ ΝΡ ΝΥ τον Ὁ παπὰς Δ" ἀΓ ὑπεῖ, 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

’ ’ὕ Ἁ Ἂν ὡ " ἃ νέον νέοι κρατεῖτε καὶ δοκεῖτε δὴ 
ναίειν ἀπενϑῆ πέργαμ᾽ 3 3 “ Νν 3 3 Ἁ 

οὐκ ἐκ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δισσοὺς τυράννους ἐκπεσόντας ἠσϑόμην: 
τρίτον δὲ τὸν νῦν κοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 
αἴσχιστα καὶ τάχιστα. μή τί σοι δοκῶ 
ταρβεῖν ὑποπτήσδειν τε τοὺς νέους ϑεούο: 
πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ 
κέλευϑον ἥνπερ ἦλϑες ἐγκόνει πάλιν" 

7 ἃ 5 « Ω ;] ἊΝ ᾽ ’ πεύσῃ γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 
ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς καϑώρμισας. 
τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν. 

- ΄ Ἵ , Ἵ 9 4 γὼ ᾽ ’ σαφῶς ἐπίστασ᾽. οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 
ΕΡ. κρεῖσσον γάρ. οἶμαι, τῇδε λατρεύειν πέτρα 

κ᾿ Ἁ » : Ἁ ᾿ " - ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 
ΠΡ ᾿ς Ἔ "Σ 

γι δ “4 ΄ῶ ΟἿ ῳ ΄ω ,) οὕτως ὑβρίξειν τοὺς ὑβρίζοντας χρεών. 

ΕΡ. χλιδᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 

κήρυκες; ἕν ἀπέχϑημα πάγκοινον 
βροτοῖς οἵ περὶ τυράννους καὶ πό- 
λεις ὑπηρέται. 

9δὅ. νέον κρατεῖτε: γρὶ. χὰ 8. 
960. πέργαμα: ϑουνίαβ χὰ Ὑ οΥρ. 

Ἀθη. 1 96 'ρσγορίον Ῥοϑυρδχηδ απδθ 
δἰ ὑἸββίιηδ ἔπθγαπῦ: 6Χ ααἱ Ὀὰ5 ΟἸηηΐα 
αἰΐα Δοαϊ βοῖα ρουσδιηα νοοδηξαγ βἰοαὶ 
ΑΘΒΟΒΥ "8 αἰϊοιθ᾽. Υρῖὶ. βϑόρὶ. Ρμὶ]. 
808 τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμα, ἔπν, ΡΏδη. 
1098 περγάμων ἀπ᾽ ὀρϑίων τοῦ θ᾽ 
Βυγρσ ΤὨΘΌΘΩΒ. 

951. δισσοὺς τυράννους: ἄθῃ ὕτὰ- 
085 ππα Κγομοβ. 

99. αἴσχιστα καὶ τάχιστα, τυἱἷη)- 
110} ἐκπίπτοντα. Του ΟἸθ ομ Κ]δὴρ 
οἴοκίνο!], γα]. 480, 691, 8911, , 8 ρΒ. 
Απύ. 1897 βράχιστα γὰρ κράτιστα 
τὰν ποσὶν κακα. 

961, πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς 
ἐλλείπω: ναὶ. 1006: πολλοῦ γε δεῖ, 
πολλοῦ γε καὶ δεῖ (1] 5᾽Θὴ ἴααΐ ὈΪ6η) 
ἰϑὺ Θἴπθ ΒΘ νν ὅΒ]10}6 Βραθηβαγί. 

9602. ἐγκόνει ΒΒ Ὠ]80} (ν 6]. τρόχις) 
βία ε δἰπθβ ὈΪοίβθῃ ἀναστρέφου. 
308. Υρ]. ϑορῃ. Ο. Κ. 991 ἕν 

γάρ ΠῚ ἄμειψαι μοῦνον ὧν σ᾽ ἄνι- 

στορῶ (ἀθηρθηβ Κοιηηῦ ἀΐθ Αἰ- 
ἜΈΝΝΝ οὐδὲν ὧν, ἀΐθὸ Ὀδὶ ΒΟΡΆ. 

αν. ΒΘὴγ δαῆρ ἰδέ, Ὀθὶ χωδν 
τῶ ΠῸΓ ΠΟΘῊ ἀπίρῃ 984 γου). 

9θὅ. καϑώρμισας: γρΊ!. Ἐανγ. Ηρζο. 
1094 δεσμοὶς ναῦς ὕπως ὡρμισμένος 
πρὸς ἡμιϑραύστῳ λαΐνῳ τυκίσματι 
ἥμαι, Αὐβίορμ. ΤΒοβπ. 1106 τέν 
ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ καὶ παρϑένον 
ϑεαῖς ὁμοίαν ναῦν ὅπως ὡρμισμέ- 
νην; νϑῖξου δαβροίγῦ ἀπΐθη ἴῃ 
ΕὙρη. Π1 ἀθ8 Προμ. λυ. Υ. 8 πδ- 
γΘ. αὖ ΠΟΥΡΊΒΟΠΟ ἔγθίο ποοίθῃι ρᾶ- 
γϑηΐθβ ὑπ 1] δα πδοίαῦ πανϊίαθ. 

908. οἶμαι νγοἰβὺ αὖ ἀδ5 το Β0 6 
ἀ68 ἀθαδηΚθηβ Ὠΐη. --- τῇδε λα- 
τρεύειν πέτρᾳ: γρ]. τὰ 468, ΗἰδΥ 
ἰδὲ ἀθι Αυβάτγυοκ ταὶ Εὐοκοιοδὲ δὰῇ 
ἀθη Οορθηβαῦζ ἱτὰ ἔοϊσοηάθη ὙΘΥΒ6 
Βονγὰ}ῦ. --- πέτρᾳ ἢ πατρί: ἀδὲ 
Απκίδησ μθῸὐ ἄθη αορθηβαίζ στθὶ]} 
ἈΘΥΨΟΥ͂. 

910. θη ὕϑιβθ σίηρ δἷπθ ἀθυὺθ 
Δαγθο νυ θίβαηρ 468 Ηθυτηθβ οσθῃ 
ἂθβΒ Βδμπθηάθῃ πέτρᾳ λατρεύειν 
γογδαβϑ, θένα ϑρασὺν μὲν οὖν κή- 
ρυκὰα καὶ δοῦλον ϑεῶν. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 
ἐχϑροὺς ἴδοιμι" καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 
ΕΟ 

ἢ κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ; 
ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεοὺς 
Ο ἤ 3 - ’ 3 ᾽ ’ σοι παϑόντες εὖ κακοῦσί μ᾽ ἐκδίκως. 

ΕΡ. κλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμικρὰν νόσον. 
ΠΡ. νοσοῖμ᾽ ἄν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 
ΕΡ. εἴης φορητὸς οὐκ ἄν, εἰ πράσσοις καλῶς. 
ΠΡ. ὥμοι. 

ΕΡ. ὥμοι, τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ ἐπίσταται. 
ΠΡ. ἀλλ᾽ ἐχδιδάσκει πάνϑ᾽ ὃ γηράσκων χρόνος. 
ΕΡ. καὶ μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 
ΠΡ. σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην. 
ΕΡ. ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρήξει πατήρ. 
ΠΡ ᾿ ᾿ 3 ὔ ῃὌ᾿ ’ ᾽ 9 “ 7 . Χαὶ μὴν ὀφείλων γ ἂν τίνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 

972. γε]. 864, 50ΡΒ. ΤΟ. 819 
τὴν δὲ τέρψιν ἣν τὠμῷ δίδωσι 
πατρί, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι, ῬΙὮΙ]. 194 
᾿ἀγάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν 
ἀντ᾽ ἐμοῦ τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε 
τήνδε τὴν νόσον: 

918. καὶ --- δέ “υπὰ δυομ᾿᾽, νρ]. 
Κιᾶρου 1 8 69, 82, 10 . Π ὶ 69, 
Δι: 5 τ. ΒΙ 1127 τρόποι τοιοῦ- 
τοι" καὶ σὺ δ᾽ αὐϑάδης ἔφυς. 

914. συμφοραῖς: Ὁ οδἰδιηιϊίαϊοβ 
ὑπδ8᾽, νρὶ. ΟΒο. 81 δακρύω ματαίοισι 
δεσπόταν τύχαις, Επιπ). 117 ἢ καὶ 
πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων 
πρωτοκχτόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος, 
Εαγ. Μρά. 1280 πίτνει δ᾽ ἃ τάλαιν᾽ 
ἐς ἄλμαν φόνῳ τέκνων δυσσεβεῖ, 
Ηθγακὶ. 414 ϑράσος μοι μηδὲν ἐξ- 
ὅὄδοις ἐμαῖς προσϑῆτε. 

916. ἁπλῷ λόγῳ: νρ]. 46. --- ΕΌΘΠΞΟ 
Βρυϊοθὲ Ῥγουηθί θα Ὀ6] Αὐ]βίορῃ. 
νὅ. 1641 μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς 
ϑεούς, ὡς οἶσϑα σύ. 

911. ΘΓ ρογοίχζίοθ ϑ ϊπητηυησ 
δοιηδίθ σοὺ ἀἰθ Βθὰθ ἴῃ Βθ6μ0- 
ταν ἐῃ 6 ἄθου. -- μεμηνότα νόσον 
Ψ10 μ. μανίαν: Κτῦρον ΠΠ 8 46, 6. 
-- κλύω ἴπὶ ϑ'΄'ππθ ὅδιι8 ΒΟ] οἴθα 
Πράθῃ θυκθηηθ ἴθ, ἀδίβ --, 
Φ͵Ιθ. Υμὶ. ἔγρτη. 8398 κακοὶ γὰρ 

εὖ πράσσοντες οὐκ ἀνασχετοί. 

980. ὦμοι, τόδε τοὔπος: 8. Υ. ἃ. 
“αἴ6868 Ὑγοτῦ ὦμοι, νοὶ. Ῥογ8. 134 
ὀᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπληϑὴς ὅμι- 
λος ἀπύων, Αξ. 1884 “μηκέτ᾽ ἐσέλ- 
ϑῃς" τάδε φωνῶν, Εαμα. ὅ10 τοῦτ᾽ 
ἔπος ϑροούμενος, ἰὼ δίκα". --- τί- 
ΒΘ η8 Μ01}} ΗΘΥΤΊ68 βαρΘῃ, ἃα[5 Ζθιι8 
ἀυγοθβ ὙΟΒΚΙασοι 5᾽ο ἢ πἰομὲ οχ- 
ὙγΘΙΟΏΘη 4886 (γᾷ Ἰ, 962), πϑμγθηᾶ 
685 Ῥγομηθίμϑαβ ἴπὶ [οἸροπάθῃ. ΠΣ 
1 8 ἀΘΓΘΙῚ Βηηθ πἰπητηΐ: κἀκεῖνος 
οὖν τῷ χρόνῳ μαϑήσεται τὸ στενά- 
ξειν (8601... 

981. ΒΟΡΒ. ἔγρ. 6008 γῆρας δι- 
δάσκει πάντα καὶ χρόνου τριβή, Ἐπν. 
ἴγρ. 291, 8 ὁ γὰρ χρόνος δίδαγμα 
ποικιλώτατον. 

982. καὶ μήν: σὰ 3406. --- οὔπω 
θη] αἴθ ᾿πηθῦθ Βρχίθῃυμῃρ ζΖὰ 
θη γουϑαρθῃθπάθῃ ὕ 6.86. 

988. , 108 ΒΘ 06 68 Ζα; ἄθῃη βοηβὺ 
Ὁ. 8. Ὑ. -- ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην: νρὶ. 942, 
984. 

98ὅ.(. Π᾽1΄Ά6 Ηδαυρίθοἀθαίαηρ ἀ 68 
ἀθάδηκοηβ ᾿ἰοσὺ ἴῃ ἀθπ ἱγομ ΒΟΉ ἢ 
ὀφείλων: ,,ἴΥ Δ γ ἴθ Ὀΐη ἴμπὶ 
Πλ πη βομα]αϊνσ, ἄθββθῃ Ζ0]1 ἰοὰ τη 
ἀδταϊξ ϑηἐτϊοΐθη πγᾶγαρι ἃ, ἵ. 9Ἷ0 ἢ 
τ. [8 685 ΟΒ] ἐμπη δὺβ Ἰασίον Πδηκ- 
Ὀδικοῖῦ, τἀπὶ οἷμθ στοίβα δηκοβ- 
Βοδυ ἃ ἈΘΖαΐτΑρΌΙ 

ῷ Ἔ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ἐχερτόμησας δῆϑεν ὡς παῖδ᾽ ὄντα με. 
οὐ γὰρ σὺ παῖς τὲ κἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος. 
εἰ προσδοκᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσϑαι πάρα: 
οὐχ ἔστιν αἴχισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ᾽ ὅτῳ 
προτρέψεταί μὲ Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε. 
πρὶν ἂν χαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 

πρὸς ταῦτα ῥιπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλόξ, 
λευκχοπτέρῳ δὲ νιφάδι καὶ βροντήμασι 
χϑονίοις κυχάτω πάντα καὶ ταρασσέτω᾽" 
γνάμψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ’ ὥστε καὶ φράσαι 
πρὸς οὗ χρεών νιν ἐχπεσεῖν τυραννίδος. 

980. δῆϑεν: Ζὰ 302. -- ὡς παὶδ᾽ 
ὄντα: νοὶ]. Αγ. 211] παιδὸς νέας 
ὡς κάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας, 419 τίς 
ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν κεκομμέ- 
νος; 1]. 20, 200 Πηλεΐδη, μὴ δή με 
ἔπεσσί γε νηπύτιον ὡς ἔλπεο δει- 
δίξεσθαι. 

987, τοῦδε, παιδός: γα]. ϑ0ΡῈ. 
ἈΑπὲ. 910 καὶ παῖς ἀπ᾽ ἄλλου φωτός, 
εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον, Ευτ. Ηἱρρ. 914 
οὐ μὴν φίλους γε κἄτι μᾶλλον ἢ 
φίλους κρύπτειν δίκαιον. 

992. πρὸς ταῦτα τηῖϊῦ ἄθιῃι [πτ- 
Ρθγαύν (ἴΠπθ, τὰ ἀὰ νι] ὺ᾽ ΟὝΕΥ 
ΘΒΟΠΘῃ6, ψὰϑθ ἀὰ ψ0}16 πσὶγὰ 
δδπῆρσ σοογασομὲ ἀπ δυβχυαγ ΚΘΗ, 
ἀδῖβ 4116ὁ59 Τυση ὑπὰ Μδοῦθη δἃῃ 
Θἴπον Τμαίβδοηθ οὐθὺ δἴπϑιη ἔθβέθῃ 
Ἐπ ΒΟ] 8586 πἰομΐβ ἅπάθση Κῦπηρ, 
γο]. 91ὅ, 1080, 1048, ϑορἢ. Απί. 6088, 
Εν. Μρα. 1868, Ηἰρρ. 804, ΗΘτακ ϊὰ. 
ϑή8 υ. ἃ. --- αὐθαλοῦσσα: νρὶ. 68. 
ΤΏοορ. ΤΟ αὐθαλόεντα κεραυνόν, 
Εν, ΡΒδπ. 188 κεραυνῶν τε φῶς 
αἰϑαλόεν. - Ζὰ ἄθη Οδάδηξκθη 
Υαὶ. 1048, 1]. 1ὅ, 11δὅ μὴ νῦν μοι 
νεμεσήσετ᾽, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχον- 
τες, τίσασϑαι φόνον υἷος ἰόντ᾽ ἐπὶ 
νῆας ᾿ἀχαιῶν, εἴπερ μοι καὶ μοῖρα 
Διὸς πληγέντι κεραυνῷ κεῖσθαι 
ὁμοῦ νεκύεσσι μεϑ᾽ αἵματι καὶ κο- 
νίῃσιν, ὅορῃ. ΡἘ1]. 1191 οὐδέποτ᾽ 
οὐδέποτ, . . οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος 
ἀστεροπητὴς βροντᾶς αὐγαῖς μ᾽ εἶσι 
φλογίξων, Ἐὰν. Ῥηῃδη. 621 πρὸς 
ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 
ξεύγνυσθε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμ- 
πλαϑ᾽ ἁρμάτων, ὡς οὐ παρήσω 

τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα, ἔτσιη. 687 
πίμπρη, κάταιϑε σάρκας, ἐμπλή- 
σϑητί μου πίνων κελαινὸν αἷμα᾽ 
πρόσϑε γὰρ κάτω γῆς εἶσιν ἄστρα, 
γῆ δ᾽ ἄνεισ᾽ εἰς αἰϑέρα, πρὶν ἐξ 
ἐμοῦ σοι ϑῦπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον. 

998. λευκοπτέρω: γε]. Ἡοτγοά. ΤΥ͂ 
81 οἶκε γὰρ ἡ χιὼν πτεροῖσι (Θά. 
1 ὑπὸ πτερῶν κεχυμένωγ). 

994. ε!. Αὐβίορῃ. Εὐῖθ. 390 
ὡς κυκάτω καὶ πατείω πάντα χαὶ 
ταραττέτω. --- βροντήμασι χϑονίοις 
(1081): νρ]. ἕγρτω. ὅ7 τυπάνων ἠχὼ 
δ᾽ ὥσϑ᾽ ὑπογαίου βροντῆς φέρεται 
βαρυταρβής, ϑορῃ. Ο. Κι 1606 κτύ- 
πῆσε μὲν Ζεὺς γϑόνιος, Ἐυγ. ΗΙΡρΡ. 
1201 ἔνϑεν τις ἠχώ, χϑόνιος ὡς 
βροντὴ Διός, βαρὺν βρόμον μεϑ- 
ἥκε. --- κυχάτω: ἀδ8 Ὁ] οΚκύ ἰδὲ 
γ᾽ (Ζθ8) ψῖθ ἀπΐθῃ 1051 ὩΔΟἢ 
ἄθη δα Ὀ]ο Κύθη πνεῦμα ἃ. κῦμα. 

9956. καί: 'δυοῃ᾽ (οὕτως ὥστε 
καῇ, ἢ ἀἷθ ἀογ Βϑβομδρημοὶ 
ΘΙΏΘΥ ϑδοθθ οὔθν Ηδμηάϊυηρ δ πῦ- 
ΒΡτθοβθπὰθ Ὑϊκαὴρ δυδβΖαυ- 
ἀγάοκθῃ, υρὶ]. Ρ]αὐ. Ῥμβδά. ρ. 66 Β 
ἀνάγκη ἐκ πάντων τούτων παρ- 
ἔστασϑαι δόξαν τοιών δε τινὰ τοὶς 
γνησίως φιλοσόφοις ὥστε καὶ πρὸς 
ἀλλήλους τοιαῦτ᾽ ἄττα λέγειν, 
ΟΡ. Αἱ. 1826 τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν 
ὥστε καὶ βλάβην ἔχειν; Ἐὰγ. ΗεΪ. 8541 
πῶς οὖν ϑανούμεθϑ᾽ ὥστε καὶ 
δόξαν λαβεῖν; Ζὰα Οθάδηκθη 
-. τὸ... ὁδεαι ἘΠ δ 1 ὅς. 
βία) οὖ ὑρῃηδοθη Ῥγοροβὶτϊ νἱ σαι 
Θἴο. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

ὅρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 
ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται τάδε. 
τόλμησον, ὦ μάταιε. τόλμησόν ποτε 
πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 
ὀχλεῖς μάτην μὲ κῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 

εἰσελϑέτω σὲ μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ Διὸς 
γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 
χαὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 
γυναικομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν 
λῦσαί μὲ δεσμῶν τῶνδε" τοῦ παντὸς δέω. 

λέγων ἔοικα πολλὰ κἄλλ᾽ ἐρεῖν μάτην" 
τέγγῃ γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσῃ κέαρ 
λιταῖς᾽ δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 
πῶλος βιάξῃ καὶ πρὸς ἡνίας μάχῃ. 1010 
ἀτὰρ σφοδρύνῃ γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι. 

998. Υρ!. ΒοΒ11ον ὙΥΔΙ]θηβέθίηβ 
Τοὰ ΤΥ͂ 11 “Βράθηκϑρῃ 816 ἄἀοϑὴ 78 
ΜΟΙ, ττὰϑ 516 ἐβαη᾽. “Βράδομε ἰδὲ 
ΒΟΠΟΏ, ΜΒ ζὶι Ὀράθηκρη 57. 

999 ἔ. τόλμησον, τόλμησον (2 266) 
ὀρθῶς φρονεῖν: γρ]. ἀι8 ΗοΥΑΖΙ ΒΟΉ 6 
(εΡ βί. 12, 40) βᾶρϑιθ διάθ. --- πρὸς 
᾿ς πημονάς: γρὶ. ϑορῃ. ῬΆὨΪ]). 884 
ὡς οὐκέτ᾽ ὄντος γὰρ τὰ συμβόλαιά 
σου πρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς 
ἐφαίνετο. 

1001. ὀχλεῖς ΔΌΒοΙας ψὶθ βόρῇ. 
Ο. ΝΠ. 446 παρὼν σύ γ᾽ ἐμποδὼν 
ὀχλεῖς. --- χῦμ᾽ ὅπως: λαλῶν ὡς 
πρὸς κῦμα ἀναίσϑητον 868ο0)]., νρὶ. 
ων, Μρὰ. 28 ὡς δὲ πέτρος ἢ ϑα- 
λαάσσιος κλύδων ἀκούει νουϑετου- 
μένη φίλων, Ηΐρρ. 804 πρὸς τάδ᾽ 
αὐθϑαδεστέρα γίγνου ϑαλάσσης, Αἡ- 
ἄτοιω. δὅ87 τί μὲ προσπίτνεις ἁλίαν 
πέτραν ἢ κῦμα λιταῖς ὡς ἱκετεύων, 
ΠΥκορῆν. 1462 εἰς κῦμα κωφὸν 
βάξω, ΡΒ οάθι. Αμέμο]. Ρὰ]. Υ͂ 107 
τοῦτ᾽ ἐβόων αἰεὶ καὶ προύλεγον, 

᾿΄ ἀλλ᾽ ἴσα πόντῳ ᾿Ιονίῳ μύϑων ἔκλυες 
ἡμετέρων, Ονϊὰ, Μεί. ΧΠῚ 804 5υγ- 
ΑἸΟΥ Δραθουθαβ. 

1006. γυναικομίμοις: νρ]. ϑ0ΡᾺ. 
ἴγρτη. 702 γυναικομίμοις ἐμπρέπεις 
ἐσθήμασιν, Ετν. ΒΑΚΟῊ. 980 ἐν γυ- 
ναικομέμῳ στολᾷ, ἔτριη. 186 γυναι- 
κομέμῳ διαπρέπεις μορφώματι. --- 
σπὕπτιασμασιν: αἷθ ΑἸΐθηῃ βρῃξθη χἱὲ 

ΘΥ̓ΒΟΌΘμθη, ἤδη συν ὔορθθοσθηθη 
Ηδπάθῃ, νρὶ. αἴθ νοῦ ϑυΐάδβ ἃ, ἃ, 
Υ. ὕπτιος δηροίδμνίο 516116 προϑυ- 
μέᾳ τῇ πάσῃ ἀναπετάσαντες τὰς 
πύλας ἐδέξαντο ὑπτίαις χερσὶ τοὺς 
πολεμίους, οιρ. Αθη. 111 116 ἐθη- 
ἀοαπθ βυρίηδβ δ ΘΔ 6] πὶ ΟΠ νΟῸΘ 
Ἰηϑηι8, Ἠογαῦ. οαγπι. ΠῚ 28, 1 ΘΔ 610 
ΒΌΡΙΠΔΒ 51 ὑθ]6γ18 τηδῆβ. ΠΊθ86 
ϑ ΘΙ] ὰπρ' ποῖσὺ ὰπ8 416 βομὅπο βέαξαθ 
ἀθ8 ᾿δηθθίθπάθη Κηδθθη᾽ ἰπ Βου- 
᾿η6 ν Μαβουμῃ (Ο(Ἰατδο τηὰ8. ἀ6 Βο.]ρύ. 
Ταῦ, Τ1Ὶ τ. 1949). 

1000. τοῦ παντὸς δέω: νρ]. 961. 
1007. 16 Εογίβοίζαμρ τηθίμοσ 

τη ἢ πθη θη θᾶθ πϊτὰ θΌθηβο πίτς- 
Κυηρ5]08 βθὶῃ ψῖ8 ἀϊ6 γουβουρθῃθη- 
ἄρῃ ὙΥ οτίϑβ. 

1008. τέγγῃ: νοὶ. Απροᾶ. Βεοκκ. 
Ρ.468,18, ἄτεγκτος ἄνϑρωπος παρη- 
γορήμασιν" (τ. 848)" ὁ μὴ βρεχό- 
μενος μηδὲ προσιέμενος παραμυ- 
ϑίαν, ἀλλὰ σχληρὸς ὧν ὡσεὶ πέτρα 
ἢ ἄλλο τι τῶν σχληρῶν, ὡς μηδὲ 
ὑπὸ ὕδατος διαβρέχεσϑαι. 

1010. βιάξῃ 8. ν. ἃ. βίᾳ φέρεις, 
6]. Εαγ, ΗΙρΡΡ. 1998 οἱ δ᾽ ἐνδακοῦ-- 
σαι στόμια πυριγενῆ γναϑμοῖς βίᾳ 
φέρουσιν, οὔτι ναυκλήρου γερὸς 
μεταστρέφουσαι, Μοὰ. 242 μή βίᾳ 
φέρων ξυγόν, ϑορῃ,. ΕἸ. 198. 

1011, σφοδρύνῃ (πίβοι]οη6 Αη- 

κνΠ Σκν ὁ ϑαυχθν κὰκ τω, 

τοβν. ἀρβελος τῷ εὐ υφϑύγων ἴα ες ὁ ἀννοίευ αϑοψηζδάνδι, 

᾿ϑρφ» 4 γαξιν κσστ κε κα 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

αὐϑαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς 
, Ἁ 9 φ. Ἁ “ ’ 

αὐτὴ καϑ'΄ αὑτὴν οὐδενὸς μεῖζον σϑένει. 

σκέψαι δ᾽. ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆῇς λόγοις, 

οἷός σὲ χειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία 
᾿) 3 , - ,"} Ἁ 9 ’ 

ἔπεισ ἄφυκτος᾽ πρῶτα μὲν γὰρ ὀκχρίδα 
“ “ , Ἁ 

φάραγγα βροντῇ καὶ χκεραυνίᾳ φλογὶ 
Ἁ Γω ; Ν Ἁ οι ἢ 

πατὴρ σπαράξει τόνδε. καὶ κρύψει δέμας 

τὸ σόν. πετραία δ᾽ ἀγκάλη σε βαστάσει. 

μακρὸν δὲ μῆκος ἐχτελευτήσας χρόνου 1020 
ἄψορρον ἥξεις ἐς φάος᾽ Διὸς δέ σοι 

πτηνὸς κύων δαφοινὸς αἰετὸς λάβρως 
᾽ ’ ’ ΄ 

διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάκος. 

βίσθηρηρ 4685 ΠρσΘ Δ γαΙ σΘΗΥΝ 6868) 
ἀσϑενεῖ (ἰπποῦο βου ψἕς 6). 

1018. αὐτὴ καϑ᾽ αὑτήν ἃ. 1. 
χωρὶς τοῦ καλῶς φρονεῖν. --- οὐδε- 
ψὸς μεῖζον σϑένει: “ΠῸ]]Δη) ΥΘΙ 
σἰγθυ8 βαυρογαῦ 1. 6. στϑ 8 ΟΥ̓ ΠΣ Ὀ18 
ἸΠῆττϊο οϑὺ᾿ (Ὁογάβυγουθ ). ἘΕ8 
Πα ἀλβ σγοϊϑυβρομοηὰθ ἀσϑενεῖ 
οὐ ἰᾶτε υπὰ γουβίδγκὺ. αὶ. ΤΘΟρΡ. 
411 οὐδενὸς ἀνθρώπων κακίων δο- 
κεῖ εἶναι ἑταῖρος, ᾧ γνώμη ὃ᾽ ἕπε- 
ται, Κύρνε, καὶ ὦ δύναμις, ΤΒυΚ. 
ΥΠ 11 οὐδεμιᾶς δὴ τῶν ξυμπασῶν 
ἐλάσσων ἔκπληξις, 8ῦὕ πλεῖστος γὰρ 
δὴ φόνος οὗτος καὶ οὐδενὸς ἐλάσ- 
σων τῶν ἐν τῷ Σικελικῷ πολέμῳ 
τούτῳ, Ῥοταοβίῃ. ΟἸγηίῃ. 1 8 27 ἡ 
τῶν πραγμάτων αἰσχύνη, οὐδεμιᾶς 
ἐλάττων ζημίας τοῖς γε σώφροσι, 
ΡΙ]αί. Ῥγοί. 8386 Α εἰ τοῦτο ἐποίουν, 
οὐδενὸς ἂν βελτίων ἐφαινόμην, Ἐν. 
Απᾶν. 126 τἄλλ᾽ ὄντες ἴστε μηδενὸς 
βελτίονες, Κνυᾶρου 1 8 417, 27, 8. -- 
Ζαὰα ἄθιὰ ἀθάδηκθη υρ]. ὅοόορδ. Ὁ. ἢ. 
849 εἴ τοι νομίξεις κτῆμα τὴν αὖ- 
ϑαδίαν εἶναί τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐκ 
ὀρϑῶς φρονεῖς. 

1014. σκέψαι δέ: ἀΐθδο]ρ6 ὙΥ ϑη- 
αἀυπρ' Σὰ, ΕἸΠ] Ια ηρ Ομ ὺ ΒΘΥΤΘ18- 
Ταδυαησ ϑόρῃ. Ὁ. ΒΗ. δὅ84 σκέψαι 
δὲ τοῦτο πρῶτον, Εν. ΞΌΡΡΙ. 416 
σκέψαι δὲ καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς ϑὺυ- 
μούμενος λόγοισιν. . σφριγῶντ᾽ 
ἀμείψῃ μῦϑον, νρὶ]. ϑορῃ. ΤΎδΟΙ. 
1011 σκέψαι ϑ᾽ ὁποίας ταῦτα συμ- 
φορᾶς ὕπο πέπονϑα. Ξ 

101ὅ. χειμών: 6048. ὕδοι ἀϊθ 

ΘΙΘΙ πὰρ σοὺ κακῶν χὰ 468. --- Ζα 
τρικυμία νὶ. ἀδ8 Ἰα θ᾽ 806 ἀθοὶπηδ 
πηᾶδ, ἀθουτδηιβ ἢποίαβ, ϑϑρί. 161 
κακῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα κὺμ᾽ ἄγει, 
τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει τρί- 
χαλον, Επιγ. ΗἸΡΡ. 1218 σὺν κλύδωνι 
καὶ τρικυμέᾳ, Ῥ]αΐ. τθρ. Ρ». 412 Α 
τὼ δύω κύματε ἐκφυγόντι τὸ μέγι- 
στον καὶ χαλεπώτατον τῆς τρικυ- 
μίας ἐπάγεις. 

1016. ἔπεισι: αἴθ ΕἸΙΒίοη ἀ68 εἐ 
ἴη ἀρθὺ ουθαϊθπάυηρ σι ᾿ἰδὺ 56] 6}, 
θὰ πρῶτα μέν Θυΐβρηϊομὺ (μα- 
κρὸν) δέ, ναὶ. 441. -- ὀκρέδα: νρὶ]. 
ὀκριοέσσῃ 282. 

1019, πετραία ἀγκάλη: νρὶ. ΟΒο. 
ὅ86 πόντιαι ἀγκάλαι, Αὐϊδίορῃ. Ετδ. 
104 τὴν πόλιν ἔχοντες κυμάτων ἐν 
ἀγκάλαις πδὸ ἄθιη Αυβάγαοῖκ ἀθ68 
Αὐοβι]οοῖοβ ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων 
ἐν ἀγκάλαις. --- πετραία δ᾽ ἀγκάλη 
σε βαστάσει σὶοῦ πὺΣ Θοἰπθη ΝΟΌθη- 
πωβίαμα δὴ (ἐν πετραίᾳ ἀγκάλῃ 
βασταξόμενον). ὨὈύτοΒ αἷθ86 Βε- 
Βυϊτητηπηρ, ἀαΐβ Ῥτγοιηθίμοαβ, γὑῸ ἢ 
Βθίηθη ΒΘ ]βθη ἀτηδγτηῦ τι. ἀτηγϑη κῦ, 
τη ὑβατηῦ βοίηθη Βαπάθῃ ἴῃ αἀἷθ ΤΊοἕθ 
βιγζθ, συϑυτηθιἀθὺ ἀθὺ ΠΙομύοσ ἀϊθ 
απϊηἰογθβδδηΐθ ὙΥΙΘἀθυ οϊὰηρ ΟΘΥ 
ϑοθηθ ἀθύ Αμπβοβιηϊθάθηρ ἃ Αη- 
ἴδυσθ ἀθ8β Προμηϑεὺς λυόμενος. 

1020. μακρὸν μῆκος (ϑύγθοϊθο, 
βραύϊατ): να]. Επὰγ, Οὐ, 12 μακρὸν 
δὴ μῆκος χρόνου. 

1022. κύων: χὰ 808. 
1028. διαρταμήσει --- μέγα δάκος: 

ΥΩ]. απΐθῃ ΕὙρ. ΠΠ1 ἀθ8 Προμ. λυ. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος. 
χελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐκϑοινάσεται. 

τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόχα. 
πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 
φανῇ ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 
“4ιδην κνεφαῖά τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 

πρὺς ταῦτα βούλευ᾽" ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 
ὃ χόμπος, ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένος" 
ψευδηγορεῖν γὰρ οὐχ ἐπίσταται στόμα 
τὸ Ζῖον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 
πάπταινε χαὶ φρόντιξε. μηδ᾽ αὐθαδίαν 

Υ 10: ἴαπὶ ἐουθϊο πι6 αποαὰθ ἕαπθβίο 
αἴθ ἐυϊβέϊ φἀνοϊαία δἀπηοὶβ ἸΔΟΘΥϑ 5 
ΠΟ ΪΟ.Β ΙΟΥΒ βαύθ!]θβ ραβίῃ ἀϊ- 
Ἰδηϊαῦ ἔθτο. --- μέγα δάκος σἰοὈΐ (τὶθ 
ὨΘΟΏΠΘΥ κελαινόβρωτον) ἀἷθ Εο]ρ6 
γΟῸὴ διαρταμήσει ἃ: “2ΘΥΠΘΙΒΟΉΘΗ, 
80 ἀδίβ στγοίβα Εθίζθῃ μογπηΐου- 
Βδηροη᾽, μέγᾶ νοῦ ὁ: ὃ ἰδὲ ἀἷδ 
Θἴηζισο Πϊαπϊᾶα, σϑοηθ (τὶθ ἀϊθ 
γ γἀορΡθυηρ 818 Τη]δαξ, 580 δ 6}) 
ὉΔῚ ἀθη πΘΟΠ Ποτη υἸβοῆθη ΠΙοὨ θυ 
αἴθ Βοραθαΐαῃρ οἰποὺ Ὠορρϑὶκοηβο- 
δὴ (16 ΝΟ ἰγκαηρ οἷπθβ ΤΟΥ 
ἀν Ιἰαυΐάδ, ΔΌρΡΘΒΟΒ θη θη Κοηβο- 
Ὠϑηΐθη, 2. Β, δάκος ἔιΟ]50}} βράκος) 
θα] ύθη μαΐ. Ποῖ Κοχητηξ ἀθὺ γοὺ- 
δΌΒΟΘ ΒΘ ηἀθ ΟΚΑΙ] (ἴπΠ ἀθν ΤῊΘΒ]18) 
8.10}}) ΚΌΥΖ νου, νρὶ. 118, 999, 

1024. πανήμερος Ὀδαθυΐοὺ πἰομὲ 
ἀρ] ΟΠ (ἀθηη πδοἢ ἀθὺ ζατῃ νο- 
ΔΒ ὨΘμθη ὕἴργβθ δηροί γίθη 
ὑδθογβοίζαηρ Κουημῦ θυ Αἀ]δὺ ἔο- 
ἰἰο αἀυοαὰθ 416), Βοῃάθυη ὩΔΟ0}) ΔΟΥ 
Βεαραξαηρ' νοη πανῆμαρ, πανημέ- 
ριος (Ὀ6] Ηομηθι) διὰ πάσης τῆς 
ἡμέρας. νεῖ. Η68. ΤΉΘορ. ὅ28 καί 
οἱ ἐπ αἰετὸν ὠρσε τανύπτερον᾽ 
αὐτὰρ ὅγ᾽ ἧπαρ ἤσϑιεν ἀϑάνατον᾽" 
τὸ δ᾽ ἀέξετο ἶσον ἁπάντῃ νυκτός, 
ὅσον πρόπαν ἥμαρ ἔδοι τανυσί- 
πτερος ὄρνις. 

1026. κελαινόβρωτον: Ῥτο]οΡ ἸΒο ἢ 
τὸ μελαινόμενον ἐκ τῆς βρώσεως 
(86 80].). --- ἐκϑοινάσεται: πα 61. 

1027. ϑεῶν τις διάδοχος τῶν 
σῶν πόνων: ἀδ8 ὑγϊ{ὺ πὶ] Ιοἢ δίῃ, 
ἴἸηάθηη Ηθυακὶοβ ἄθῃ Κοηΐδασθη 
ΟΒΐτου (ϑεὸν Χεέρωνα ϑορῃ,, ΤΎΔΟΙ, 

114) ἃ1]18. Ὀδγθὶ δ ]Προη (ϑελήσῃ) 
ΘὐΘ νου ίγθίου 468 Ῥγομπιθέμθαβ ἀθτὴ 
Ζουβ ἀδν Ἰοἐού, νρ]. Εϊη]δἰξαπρ 5.11. 
Ηθγμθ8 ἔγθὶ ἢ) νουκάπαθε 65. δ]8 
Θὕνγαβ πίοῃῦ Ἰϑίομέ θη κΌατθβ, 815 
Θὗνγαβ, ἀδ8Β τηϑὴ Και οὐνϑγίθῃ 
αἀὔνθ, νρ]. χὰ 97. 

1029. ἀμφέ: πὰ 880. Υρ]. Ηοτηθνγ. 
Ηγτηη. ΠΠ 167 Τιτῆνές τε ϑεοὶ τοὶ 
ὕπο χϑονὶ ναιετάοντες Τάρταρον 
ἀμφὶ μέγαν (Ἰγχγροπᾶπτο ἱπὶ Τατΐα- 
γι8᾽ Βοῃδιηδηη) ΕΣ. Απάτοχῃ. 91 
εἰ δ᾽ ἀμφὶ Θρήκην.. τύραννον 
ἔσχες ἄνδρα “δ οὔθδτ ἀοτὲ ἰῃ ΤΗτγδ- 
Κιθη᾿. θη οἷῃ Οδρδπβίδηα δὴ 
ΘΙΠΘ ΠῚ Οὐ ἀδ οὔρὺ ἀοτχὲ βορίῃ 
Κδῆη, 80 πιιΐίβ ἀθυ)θηΐρθ, πϑί μου 
ἄρῃ Ὀδβεϊτητηΐθη Ραηκὲ πἰοδὲ Κοηηΐ, 
Ὑ ΘΠ ΟΥ̓ Β10}} ἀΐθβθη Ῥαῃκί γογβίθ! ] θη 
Ὑ111, θη σϑηζθη Ογὺ ἱπ Θοάβηκρη 
ἀθουβομϑαθηῃ (ὙἱηρΒ ἀπο γ7).. 

1081. ΠὴῚ᾽Ί6 πμδἅπῆρθ γογθίπάπηρσ 
καὶ λίαν Βηἀοῦ βἴοῃῃ βοῆοῃ Ὀοὶ Ηο- 
6 Υ: Οἁ. 1, 46 καὶ λέην κεῖνός γε 
ἐοικότι κεῖται ὀλέϑρῳ, 18, 898: 1, 
16. --- καὶ λέαν εἰρημένος “ἴπι γο]- 
Ιθ Εγηϑὺ σϑβρυοοῃθηῦ. 

1032. ψευδηγορεῖν: [1]. 1, δὅ96 
ΒρυΙομῦ Ζθυβ: οὐ γὰρ ἐμὸν παλιν- 
ἄγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ἀτε- 
λεύτητον ὅ τι κὲν κεφαλῇ κατα- 
νεύσω. 16 ὙΥοτία ἄθβ Ηβυτηθβ 
ἸΆββθῃ ζιιθυβῦ θυ κθῆηθη, ἀδίβ ἴῃ δη- 
ἄθυθῃ Κυθίβθῃ δἷῃ διῃᾶθσου Θ᾽ οἰβὲ ἃ. 
ΘΙπΠ6 δηάθγθ ϑ Ἰπηση σὰ ηρ' σΘροι Ζ6α8Β 
Βουυβοηῦ, σγϑ] 9 ῃ6 88! ἃ ἱπιὶ Προμ. 
λυ. ΤῊΘ ὮΣ Ζὰπὶ ὨῈΣΟΒ ΓΌΟΝ ΚΟΙΏΤΊΘη 
στα, 

τω κοο ὧτρ "δ ποκα τραικιν μων τσ χν 

να σα Ν 

“ΔΩ Ὁ στον τα ότ νυωγι κα, 

ἡ, κα τας τς -", 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ, 

εὐβουλίας ἄμεινον ἡγήσῃ ποτέ. τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήκτων 

βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἔστιν ἀκοῦσαι. 

τί γὰρ ἐλλείπει μὴ οὐ παραπαίειν 

ἡ τοῦδ᾽ αὔχη; τί χαλᾷ μανιῶν; 
ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 
συγκάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 

μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε ϑοῶς. 

μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 

βροντῆς μύκημ᾽ ἀτέραμνον. 

ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 

λέγειν. ἄνωγε γάρ δὲ τὴν αὐθαδίαν 

μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 
πιϑοῦ" σοφῷ γὰρ αἰσχρὺν ἐξαμαρτάνειν. 

εἰδότι τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 

ὅδ᾽ ἐθώϊξεν, πάσχειν δὲ κακῶς 
ἐχϑρὸν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐδὲν ἀεικές. 

» ὡ.ΨῬ’ Ὁ ᾽ Ἁ δ ’ ἃ 

πρὸς ταῦτ ἐπ ἐμοὶ ῥιπτεσϑὼ μὲν 
Ἁ “ ζ ἃ 3 

πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος. αἰϑὴρ ὃ 

ἐρεϑιξέσϑω βροντῇ σφακέλῳ τ᾽ 

ἄλλο τι φώνει καὶ παραμυϑοῦ μ᾽ 
Ο’ 

3 , ».. ᾿ , ὦ ; 
ἀγρίων ἀνέμων" χϑόνα ὃ ἔκ πυϑμένων 

αὐταῖς δίξαις πνεῦμα κραδαίνοι, 

κῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοϑίῳ 

συγχώσειεν τῶν οὐρανίων 

ἄστρων διόδους. εἴς τε κελαινὸν 
; » ν , Ν ἢ Ξι 

Τάρταρον ἄρδην ῥίψειε δέμας 

τοὐμὸν ἀνάγκης στερραῖς δίναις" 
, ᾽ ; 3 - ᾿ 

πάντως ἐμὲ γ οὐ ϑανατώδει. 

1086. ἄμεινον: γρὶ. ϑρρ!. 190 
κρεῖσσον δὲ πύργου βωμός, Κτᾶροτν 
Ι 8 48, 4, 11. --- ἡγήσῃ ποτέ: “ἴληρθ 
Θηἀ]1ο ἢ οἰπδὶ 8δη χὰ οἰαυὈθηἢ 
(να]. 999), ἱπάθιη φᾶν ἡγήσῃ 80 
ἄθτὰ γογϑαβρομβοπάθη μηδέ ὈΘὨδη- 
ἀοἸύ, αἴθ Νοραύιοη ΔΌΘΥ ὈΙοΐ5 δυΐ 
αὐϑαδίαν εὐβουλίας ἄμεινον ὈὉ6- 
Ζορθη ἰϑέ. Υ9]. ΕΓ. ΚΥΚΙ. 810 τὸ δ᾽ 
εὐσεβὲς τῆς δυσσεβείας ἀνϑελοῦ. 

1031. ὕει ἀϊθ Βεοβίβεϊσαηρς 468 
γογδαβροβομάθη ράδηκοηβ ἀυγοῦ 
θη ΒΟΥ ΤΟΥ νοὶ. χὰ 472. 

1040---1098.Ὀ Ι͂ὴ ἔχη ἀπαρϑϑβεϊ- 
Βοθη ϑ'βίθιηθῃ, σορ ἄθηθῃ ἀϊθ Ὀδὶ- 
ἄθῃ ἀθ8 Ῥγοιηθίμθιυβ (14 τ 14) πὰ 
ΗΘΥΤΩ68 (9 --ς 9) 510} ΘΗΒΡΥΘΟΏΘΗ, 
πὰ δγοθὰ ἀΔ8 ϑιυβίθῃῃ ἀθα Κοιγ- 
ῬΒδαῖοβ ἀἰθ Μιΐῖθ Ὀϊάρὺ, σὶγὰ ἀδ8 
Εϊηἰγούθη ἀοΥ Καὐύαβύσγορῃθ 
ἀατροβίθ!]. 

1040. εἰδότι μοι: τὰ 441. 
1042, ἀεικές Ὀοχιοῦ 8:0} δαΐ 

ἄθῃ ογσαυτγί αἰσχρόν 1039. 
1048. γαὶ. 992, Βαν. ἔν. 918 πρὸς 

ταῦϑ'᾽ ὅ τι χρὴ καὶ παλαμάσϑων καὶ 

πᾶν ἐπ ̓ἐμοὶ τεκταινέσθων᾽ τὸγὰρεύ 
μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον ξύμμαχον 
ἔσται κοὐ μή Ἵποϑ᾽ ἁλῶ κακὰ πράσσων. 

1044. πυρὸς ἀμφήκης (εἰπ Ηο- 
ΤΥ 5065 ΝΥ οὐῦ) βόστρυχος: ἡ ἕλι- 
κοειδὴς (γρὶ. 1088) τοῦ πυρὸς κατα- 
φορά ὅ860]., νρὶ. ΚΙοδηίη. ΗἩνγτηη. 
δαΐ Ζθὰβ 10 ἀμφήκη πυρόεντα ἀεὶ 
ξώοντα κεραυνόν, ΕΓ. ΗἸΡΡ. δ89 
βροντᾷ ἀμφιπύρῳ, ΗΘΒυ ΙΒ. ἄμφη- 
κες δέ, ἐξ ἑκατέρου μέρους ἠκονη- 
μένον βέλος, ἢ κεραυνὸς ῇ ξίφος, 
Ασ. 806 φλογὸς μέγαν πώγωνα, 
Οαύα]]. 61, 11 νἱάθῃ υὖ ἴδοθβ βρ16}- 
188 αυδὐϊαπὲ ΘΟΙΏ8Β. 

1046. σφακέλῳ: σπασμῶ, συν- 
τόνῳ κινήσει β680]., γρ!. ὅτ. 

1041. αὐταῖς δίξαις: γρ!. 
1049. συγχώσειεν: οὐϑος οὐδ κιυβθ 

ΞΟΒΟΪ. 
1061. ϑὈ]οΚὺ σὰ ῥδέψειε δύ “δι᾽ 

(268) ψὶθ σὰ ϑανατώσει, να]. 20 994. 
1062. Υεὶ. Εὐν. ΗδΚ. 1296 στερρὰ 

γὰρ ἀνάγκη. 
1068. πάντως --- οὐ πὶρο 3838. ---- 

Ζὰ ἄρῃ ἀθάδηκθη υρὶ. 938. 

) , υ 3 Ἁ ; ὃ τι καὶ πείσεις οὐ γὰρ δή που 

τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 
-» ἤ ἤ 3 9 » 

πῶς μὲ κελεύεις κακότητ ἀσκεῖν ; 
Ἁ “ Δ 

μετὰ τοῦδ ὅ τι χρὴ πάσχειν ἐθέλω" 

τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον. 

κοὐκ ἔστι νόσος 

τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 
9 9 ᾿ Ἁ 

ἀλλ οὖν μέμνησϑ᾽ ἁγὼ προλέγω" 

μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι 
μέμψησϑε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηϑ᾽᾽ 
ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 

1066 ἢ, ἐλλείπει μὴ οὐ: “νπῶϑ 
αηὐου] [80 516 ΓΘ ΕἸΣ ρτοὶ θη 3᾽ ; ἐλλεί- 
πεῖν Θημᾶϊῦ οἰημθη υϑυπθί πη άθη 
Βερτυι, νρ]. 621 ἃ. Επγ. ΡῈ. Α. 41 
τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεὶς μὴ οὐ 
μαίνεσθαι, το. 196 τένος ἐνδέομεν 
μὴ οὐ πανσυδίᾳ χωρεῖν ὀλέϑρου 
διὰ παντός; ϑορξ. 0. Ἴγτ. 1282 λεί- 
πει μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν εἴδομεν 
τὸ μὴ οὐ νον εἶναι, Κυῦᾶσου 
Ι8 67, 12, 6. --- Ζὰ παραπαΐίειν νρΊ. 
ὅ8ι1, ἔγρτη. ΗὟ εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς 
κἄλα παρπαίων χέλυν, ΑὐἹβίορῃ. 
ΡΙαῦ. ὅ08 ξυνϑιασώτα τοῦ ληρεῖν 
καὶ παραπαΐίειν. --- αὔχη, βοΐῃ στοίβ- 
ΒΡΥΘΟΠΘΥΒΟΒΘΒ Βράθῃ, γρ]. Ριπά. 
Νϑι. ΧΙὈ 29 κενεύφρονες αὔχαι, 
Ηδβυ ἢ. αὐχάν (αὔχαν)" καύχησιν. 

109. συγχάμνουσαι: γ9]. 414. 
1062. ἀτέραμνον: γρ]. 190. 
106ὅ. 16 οἰ σθη 6 Ε6 Βοάρυθαηρ 

γῸὴ παρασύρω οΥκοηηΐ ΤηΔ 808 
ἄθιμι Ὑ  υρΊθῖοἢ Ὀθὶ Αὐἱβίορμ. Εἰ. δ96 

Κρατίνου μεμνημένος, ὃς πολλῷ 
ῥεύσας ποτ᾽ ἐπαίνῳ διὰ τῶν ἄφε- 
λῶν πεδίων ἔρρει καὶ τῆς στάσεως 
παρασύρων ἐφόρει τὰς δρῦς καὶ 
τὰς πλατάνους καὶ τοὺς ἐχϑροὺς 
προϑελύμνους. Παρασύρειν ἔπος 
ἰϑῦ 4180 εοἷπ Αὐβάσαοκ ψ|0 αἰάξειν 
αὐδήν, ποικίλλειν εἰκώ πὰ Ὀτϊηρσὲ 
Ζὰ ἔπος ἄθη ΒορΥ ἀ68 Βομυηαὐσίρθῃ. 

1009 ἢ Υρ!. 686. Ζὰ ἀπέπτυσα 
Κυᾶρσον 11 8 ὅ8, 6, 2. 

1011---19. Ταιῖ ἰθὺ δηροκύάπαϊρι 
ἃ. τηοὐϊ Υἱοῦ, τιο72ὕἋ Ὁ ἀδογ ΟΠΟΣ σόοὴ 
ἀφο Οτομοβίγῳ οηὐίοσπῦ πὶγᾶ. [Ιἢπ 
ογβϑὺ σψιθάθσ αἱ ΕἸἄροϊσαρσθοη Ὀ6- 
Βύθιροπ Ζὰ ἰἴδββθῆῃ σῶγάαθ ἔν ἀἷθ 
ιδαδίϊοι ποῦ ΒΟ οἰ] 0 ἢ} σθύσθβθη 
Β6}5 ἃ. ἀθπὶ ϑομ])υίβοδοκίθ ΕἸπέγαρ 
βούβαθ Βαῦθῃ. δγ μοῦ ἀτγϑηρὺ 
βίο} Ὀδὶ ἄθῃῃ 1μοΒΌγθο θη 468 ϑέατ- 
ΠΊΘ8 πὶ ῬγοΟΙηΘί ΘΒ πᾶ δβἰηκὺ ζὰ- 
σἰθο σηϊῦ ἴθτὰ ἴῃ ἀϊθ Τίθϑἕβ. 

. - ᾿ ̓ 
τῳ, τυραν τσὶ πο ἀπτωνα τ΄ ωρόν. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" μὴ δῆτ᾽. αὐταὶ δ᾽ 
ὑμᾶς αὐτάς. εἰδυῖαι γὰρ 
κοὐκ ἐξαίφνης οὐδὲ λαϑραίως 
εἰς ἀπέραντον δίκτυον ἄτης 

7 2 9 ’ ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 

» ΗΝ ,Ἅ καὶ μὴν ἔργῳ κοὐκέτι μύϑῳ 
χϑὼν σδεσάλευται" 

’, ᾽ "3 Ἁ - βρυχία δ᾽ ἠχὼ παραμυκᾶται 
βροντῆς. ἕλικες δ᾽ ἐκλάμπουσι 
στεροπῆς ξάπυροι. στρόμβοι δὲ χόνιν 
εἱλίσσουσι᾽ σκιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 

, “4 3 » πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 

στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα᾽ 

ξυντετάραχται "δ᾽ αἰϑὴρ πόντῳ. 
γ φ ᾽ ἰν ᾿ ΄ τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπὴ 4΄τόϑεν 

τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 1090 

1078. δίκτυον ἄτης: ΥΕ]. Αρ. 860 
μέγα δουλείας γάγγαμον, ἄτην παν- 
ἅλωτον. - ἀπέραντον Ὑ16 Αρσ. 1382 
ἄπειρον ἀμφίβληστρον ὥσπερ ἰχϑύων 
περιστιχίξω, γ5]. ἔπτη. 084 ἐν ἀτέρ- 
μονι δαιδάλῳ ᾿πέπλῳ. -- Μιῦ 1079 
Θηἰβομυσθὺ Ηθυτηθβ᾽ ἴῃ ἀϊο Ηδἢδ. 

1080. ἔργῳ κοὐκέτι μύϑῳ (γνρὶ. 
Ζὰ 886): πὶ ΠΟΠΏΘΥ πα ΒΙ1ἐξ διῇ 
αἀον Βάμηθ πϑορζυδῃπιθη, βἐαημα ἄθη 
ΑἸύθηῃ θἷπθ Ῥοπηθυηδβο ἴῃ (βρον- 
τεῖον) ἃ. Θδἷη ΒΙἰ1ὐχίμστη (κεραυνο- 
σκοπεῖον) τὰἭὄσλσ ἀΘοΐθ. ΕΒ ψαυχάρῃη 
ΒΤ] 10 ἢ ὨΙηὗΘΥ ἀθὺ ϑοθηθ ΒΟ] ἢ 6, 
16 τοὐϊῦ βοῦνγοσθη ϑθίθη σο α 
ΓΘ, δὰ ΘΏΘγθη Ρ]αἰΐθη σοτο 
πα τηϊῦ οἷποῦ ἱπ ἀν Ηδηθ δηρδ- 
Ὀγδοδέθη Πυθδιηδβοῃΐηθ (περίακτος 
ὑψηλή) ΒΙ.ἰχβίγϑ]θθ σθποτυΐθῃ. 
ὈΣΊσΘ 5 γουϊδηρσίθη εἰϊθ “ΑἸΐθη ἴπ 

ΒΟ ΟΠ θα Ὀίησθη Κοϑίπθ ὑβαβομθηᾶθ 
ΝΔΟΒΔΏταπηρ, Βοη θη ΠΣ Απάᾶθα- 
ὑπηρ ἃ. ϑ'υταο!. 

1081. Π6γ Μοποπιθίου (υρ]. σιι 97) 
γογύγιθν αἴθ ϑ':6}186 οἷπθβ Ὠὶπθέθυβ 
(συ 5]. χὰ 1040). 

1082. βρυχία: Ηρρβγυοῖ, βρύχιος" 
ὑποβρύχιος “πίου ἀθὺ ΟὈουηδοἢθ᾽, 
γ6]. Ρϑυβ. 397 “ἔπαισεν ἅλμην βού: 
χίον. οοδθαϊαη βρύχιος 60 δῖο 

ϑισηϊποαία αἰοΐαμη θὲ, αὰὸ ϑἐϊδπι 
ὑποβρύχιος ἱπξογάαπη πη ἰὰ αυοὰ 
1η δϑαυδι ἀἰθιηθυβαπι ϑϑῦ, βθα ουγηΐηο 
αποα οϑὺ δἰϊααξδ Υ οὈγαξαπη αἀθηοίας 
(ΗΠ ϑυτηδηη). βρυχέα ἠχὼ βροντῆς Ὀ6- 
ἀθαϊοῦ 4150 ΒΐΘΥ ἀδ886}06 ψὶθ χϑόνια 
βροντήματα 994. Ζαι ἄρον ΒοΒ:] ἀθυτιηρ' 
Ὑ ΕΒ]. Η65. Τϑοσ. 706 τόσσος δοῦπος 
ἔγεντο ϑεῶν ἔριδι ξυνιόντων" σὺν 
δ᾽ ἄνεμοί τ᾽ ἔνοσίς τε κονίην ἐσφα- 
ράγιξον. 

1088 ἢ, ἕλικες: αἵ ἑλικοειδεῖς (210 Κ- 
Ζ8 0 Κ) κατὰ τὰ νέφη τῶν ἀστραπῶν 
κινήσεις ϑοῦο]. Υμῖ!]. 1044. --- Μιὲ 
ξάπυροι γ9]. ξαπληϑῆ Ῥεγβ. 816. --- 
στρόμβοι: ΗΠ ΒΥΟΒ. στρόμβος᾽ δῖνος, 
συστροφὴ ἀνέμου. --- Ζὰ κόνιν νρὶ]. 
ΘΌΡΡΙ. 180 ὁρῶ κόνιν ἄναυδον, ΟΠο, 
928 τόνδ᾽ ὄφιν ἐθρεψάμην, ΘΏΡΡΙ. 
182 κόντς ἄτερϑε, ΟΠο. δ44 οὔφῖς 
ἐμοῖσι. 

1081. ἀντέπνουν: ρσονδμη] οἢ 
ἸΠΒΟΠΘΩ ΠῸΓ ἀϊ6 Μράϊδθ (β, γ, δ) 
ΤΟΥ ἃ, μ, ν Ῥοβιδίοη ἴῃ ἀθὺ ΤΠ 6βὶβ 
μδὶ ἄθη ἀγαιηδ  ἰβομ θη Πιομύθσῃ. ΕΘ 
ΒΗ] Ομ6. Υ Θυ]ησογαηρ βπάθέ βίο ἢ 
ἾΏ Απδρβϑίθη Αυὐἱβίορῃ. Υ7ὅ. 216 
ἕδρας, ὅ19 ἀγρῶν. --- Υοζθῃ ἀδσ 
Κοπίγακίϊοη νοὶ. σὰ 917. 

1090. φανερῶς σομδτί, Ζὰ 4ιό- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 

ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας. ὦ πάντων 

αἰϑὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, 

ἐσορᾶς μ᾽ ὡς ἔκδικα πάσχω. 

εν: “ΟΥΘΠΌΔΥ σοὴ Ζθαβ ἃ. ΚΟΘΙΠΘΠ, 
δηἀοτηὖ; τεύχουσα φόβον δἰ ῃύ ἄδζΖα 
Τὴ Καιβδ]θτα γον] τΏ18. 

1091. ὦ μητρὸς ἐμῆς: 5080]. ὦ 
γῆ ἢ ὦ Θέμις, νἱοϊθιν ὦ Γῆ 
Θέμι (χὰ 210): ἴῃ δυϊυδιηοαϊ ΟὉ- 
ἰοβύϑ 0} 6 608 ΔΡΡΘΙΙαΥ ἀθοβ οου- 
γΘηΪϊῦ, ἀΟΥ Ὑ|8 οὗ ροίθβίαβ υπὶ- 
γΘΥΒΆΠ ΤΟΓᾺΠῚ ἡδύαγδιη ΘΟ] Θοὐϊ- 
ἴὰ 1. Θ. Θδϑίαμη οὖ ἰθυγϑῃι, αὕο 
αὐϊδαυϊὰ ἀβαυδπι ὑθδίαυὶ ἱπβὶρηθ 
ἕδοϊηβ Ῥοββὶῦ, ἅΠῸ ΘΟΙΏΡΙΘΧα ΟΟμ- 
ΡΓΘΒοπ δία (Βθημδῃη). γε!. ΡΒ. 
Ἐ]. 86 ὦ φάος ἁγνὸν καὶ γῆς ἰσό- 

μοιρ᾽ ἀήρ. -- , σέβας: γρ]. Εππη. 88ῦ 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί σοι Πειϑοῦς 
σέβας. 

1092. φάος (488 εἴσθπθ 1ϊομύ 
ἀ68 φαεννὸς αἰϑήρ) εἵλίσσων: γε]. 
ἔπν, Ῥμὅῃ. 8 Ἥλιε, ϑοαῖς ἵπποισιν 
εἱλίσσων φλόγα, Τμθοάοκέ, ἔν. 10 
Ρ. 806 Ν. ὦ καλλιφεγγῆ λαμπάδ᾽ 
εἵλίσσων φλογὸς Ἥλιε. 

1093. Ρτοιηθύμροιαβ βἰπκὺ βαιΐ 
ἄθῃῃ Εαἰβδύσοκθ, δὴ υγϑίομθμι 6Γ 
ΔΗ βομτηϊθαρί ηδηρὲ (1019), ἴῃ ἀϊθ 
ΤΊ βίο. 
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Βγαομδύῦοκο 

ἀ68 

Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Ι (201 ργτα., 191 Ὀἰπᾶ., 190. Ναιοῖ). 

Αὐτίδη. ῬουΡ]. Ῥοπῦ. Εϊαχίη. ρ. 99, 22 οὰ, Ηρϑσϑῆ. Αἰσχύλος 
ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ τὸν Φᾶσιν ὅρον τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς 
᾿“σίας ποιεῖ. λέγουσι γοῦν {παρ᾽ αὐτῷ οἱ Τιτᾶνες πρὸς τὸν 
Προμηϑέα ὅτι 

Ἥκομεν --- 

τοὺς σοὺς ἄϑλους τούσδε. Προμηϑεῦ. 
δεσμοῦ τε πάϑος τόδ᾽ ἐποψόμενοι. 

“ ’; Ο’ , 3 -» ἑπειτὰ καταλέγουσιν ὅσην χώραν ἐπῆλϑον. 
τῇ μὲν δίδυμον χϑόνος Εὐρώπης 
μέγαν ἠδ᾽ ᾿4σίας τέρμονα Φᾶσιν. 

Ι. Ὀῖθβθβ Βυυομβύῦοικ ρσομῦτέθ τὶθ 
ἀδ8 ἴοϊσθηὰθ ζὰσ Ῥαγοᾶοβ, ὑϑὶοὴθ 
ὙΠ10 ἴπ ἀθῃ Ῥϑύβθύη ἃ. ἄθῃ ϑομαΐ:- 
Πθμθηᾶάθα ἀθη Απίδηρσ ἀθβ ϑἐο κο8 
ὈΠαοίθ:; ἀδ88 δυκθηηῦ τηϑη 85 Ρτο- 
ΟΟΡ. ἶδύ, οὐ. ΠΥ ὁ γνο]. ΠῚ ρ. 484, 
16 ἀλλὰ καὶ ὁ τραγῳδοποιὸς Αἰσχύ- 
λος ἐν Προμηϑεὶ τῷ λυομένῳ εὖ- 
ϑὺς ἀρχόμενος τῆς τραγῳδίας 
τὸν ποταμὸν Φᾶσιν τέρμονα καλεῖ 
γῆς τῆς τε ᾿Δἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης. 
-- Ρ1ῚΆ6 (συδ] ἢ ΤΙδαπ θα Ὁ ἀ θη 
αἰ8δοὸ ἄθῃ ΟἿΟΣ ἀθ8 Προμηϑεὺς 
λυόμενος. Ατ8 ἄθπι Ταχίαταβ (νρ]. 
ΟΌΘΩ 219) Θη ]ββοι (ΡΙπᾶ. Ῥυίῃ. ΤΥ 
518 λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφϑιτος Τιτᾶνας" 
ἐν δὲ χρόνῳ μεταβολαὶ λήξαντος 
οὔρου, Ηδ68. ὙΥ. ἃ. Τ' 1609 τηλοῦ ἀπ᾽ 
ἀϑανάτων τοῖσιν Κρόνος ἐμβασι- 
λεύει), ΚΟΙΏσηΘη 816, ψῖθ ἀἰθ ΟΚθϑαᾶ- 
πἰάθῃ ἴτη Πρ. δεσμώτης, τὰ Ῥτοχηθ- 
ὑμθυιβ, ὑπ βοὶπθ [ιϑἱἄθη ἐθὶ πδ ἢτη8- 
Υ011 Δηζυβομδαθη. 

ἴῃ ἄἀθῃ θγβέθῃ ὕἴιβθη σίϑοῦ ἀδθσ 
ΒΟΥ ἀΐθ Μοιϊνιθγαηρ ἀθ8 Αὐΐέτο- 
ἴθη8 (δε᾽ ἣν αἰτέαν πάρεστι: γρὶ. 
ΟΌΘΠη Ζὰ 128). Πδᾶπη σχῇ ]ξ δὲ ἀϊθ 
᾿ἄπαοθυ δυΐ, δου τϑ]οῆθ οσ γοῃ 
ΒΘ ἔθγμθη Ὑ ΟΒηβ᾽ ἔσθ μθὺ (πδοὴ 
Ριπά. ΟἹ. Π| 127 πομπὲ Κτύοῦοβ δυΐ 
ἄθῃ ἴῃ56]η θὲ ϑθ]σθη ᾿θηβοὶξ ἀθβ 
ΟΟΘδ 8) σΘ ΚΟιησηθὴ δύ. Ζα ἀἴθβου 
Αὐ δ] υπρ σϑμδτὑ ἀδ8 πῇομβέο Εταρ- 
τηθηῦ. Ζυϊθίεῦ ᾿ἰϑὺ ἀθὺ ῬΗδβὶβ σϑ- 
ἡϑηηΐ, ἴῃ ἀθββθη ΝἅΠο Ῥχοιηθέῃθαβ 
ἃτη Καυκαβὰβ δηρθίθββοὶῦ ἰδ (υρὶ. 
ΕΗ] οΙΌ. 8. 28). --- θὰ Βἷθυ ἀθυ Ῥῃδβὶβ 
818 ασθπζθ στοὰ Ευτορα πὰ Αδΐθῃ 
ΔΏΡΟΘΘΌΘη ὶγὰ, τ γοπα οὔθη 784 
πὰ 790 ἀὰβ Αβονβοῆθ Μϑϑὲ 8185 
ΒΟΙΪΟὴΘ ὈοζΖθιοηποὲ ἰδέ, 80 τηπΐβ βἰοἢ 
ον Πιομέθυ ἄθη Ῥῃδβὶβ γον Νοσζάθῃ 
ΠΟΥ ἴῃ ἀδ8 Αβούϑοῦθ Μϑοὺ ὔηδοηάᾶ 
γογρθβίθ!]ῦ μαῦθη. ΝΙοηῦ σδης πη- 
γΟΒἶρ αἰδὸ ἰδὲ αἰθ Αραθθ ἀθϑ 
5080]. χὰ ΠΙοηγβ. Ῥεσχΐθρ. Χ ῥ. 828 

Βηιυομϑύδοκθο ἀθ8 Προμηϑεὺς λυόμενος. 195 

Π (202 Η., 192}., 192 Ν.. 
ϑέγαθοη 1 ᾿. 88 φημὶ .. τὰ μεσημβρινὰ πάντα Αἰϑιοπίαν 

καλεῖσϑαι τὰ πρὸς ὩὨχεανῷ. μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα: ὅ τε 
Ἁ ᾽ ῇ 3 “-“΄ - ’ ᾿ ΟΥ - γὰρ Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ τῷ λυομενῳ φησὶν οὕτω: 

Φοινικόπεδόν τ᾽ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν 
χεῦμα ϑαλάσσης 
χαλκοκέραυνόν τὲ παρ᾽ Ὠκεανῷ 
λίμνην παντοτρόφον Αἰὐἰϑιόπων, 
0 9 ἰ 

ὑν ὁ παντόπτης Ἥλιος αἰεὶ 
α΄. 9 ἤ ἤ 7 9. κ», χρῶτ ἀϑάνατον κάματόν' ὃ᾽ ἵππων 

ϑερμαῖς ὕδατος 
μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 

Π (808 Β., 198 Ὦ., 198 ΚΝ... 
Οἷο. Ταδβο, ΠῚ 10 Δαῆχυβ δὰ Οδυοαβυμι (Ρτοχποίμϑθαβ ἂρυά 

ΑΘβου ]η})} ἀϊοὶϊξ Πᾶθο: 

28 Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ 
καὶ Σοφοκλῆς ἐν Σκύϑαις ὑπὸ τού- 
του (νου ἄθπὶ Τ8η818) διορέξεσθϑαί 
φησι τὰς ἠπείρους. Ἰτητηογίη ἀδομἐθ 
ΒΙοἢῃΒ. Αβοῆγ]οβ ἄθῃὴ Ῥμαβὶβ ὅβι! ἢ 
σοῦ Καυκαβιβ (γρ]. Οὔθῃ χὰ 119); 
ἄθπη πδΟ ἢ ἄθι ἔοϊσοπᾶθη Βυαοῖ- 
βύῦοκ Κοιητηὺ ἀθὺ μον ἅδον Αἰμϊο- 
ῬΊθη ἃ τούθῃ Μϑϑθυβ νου θθυ, 8180 
ΒΟΒ]16 [Β]10} γοὴ Αβίθη μϑ 0 Ετορδ. 

Πι. Νοοὺ Ἠοτγοάοῦ γογβίθῃξ ὑπΐου 
ἐρυϑρὴ ϑάλασσα ἄδε σδηζθ 5] 10 ἢ 
γῸΠη Αβίθη υπὰ Αὔῖκα Ὀοκαπηΐθ 
Μρϑθυ, ἀἷθ ρϑηζθ “βιαβθο᾽ (νοτέα 
ϑάλασσα), “16 ἀ6868 ΝΙίϑοσ ἴπὰ Θθρθη- 
βδΐζ στη Μ|ύθ]ηθοσ (βορία ϑά- 
λασσαὴ Ὠοὶ5ὑ: νρ]., Π 168 τῇ δὲ 
ἐλάχιστόν ἐστι καὶ συντομώτατον ἐκ 
τῆς βορηίης ϑαλάσσης ὑπερβῆναι 
ἐς τὴν νοτίην καὶ Ἐρυϑρὴν τὴν αὖ- 
τὴν ταύτην καλεομένην. --- ἡ εσθῃ 
φοινικόπεδον ἐρυϑρᾶς γρ]. Βέορῃδηῃ. 
Βγχ. υπΐοῦ Ἐρυϑρά: Ἐρυϑρὰ ἡ 
ϑάλασσα, ἀπὸ ᾿Ἐρύϑρου τοῦ ἥρωος, 
Οὐράνιος δ᾽ ἐν ᾿ἀραβικῶν δευτέρᾳ 
ἀπὸ τῶν παραχειμένων ὀρῶν ἃ 
ἐρυϑρὰ δεινῶς εἰσι καὶ πορφυρᾶ, 
καὶ ἐπὴν βάλλῃ εἰς αὐτὰ ὃ ἥλιος τὴν 
αὐγήν, καταπέμπει εἰς τὴν ϑάλασ- 
σαν σκιὰν ἐρυϑράν" καὶ ὄμβρῳ δὲ 
κατακλυσϑέντων τῶν ὀρέων κάτω 
συρρέοντι εἰς ϑάλασσαν οὕτω γίγνε- 

ται ἡ ϑάλασσα τὴν χρόαν. Τῃ Ὑγ1- 
ΠΟΙ Κοὶδ ἰδ ἀβδβ οτούθ'" Μϑοὺ ἀδ8 
Μϑοὺ ἀθβ, ,τοΐθη" Παηᾶθβ, τῦῖθ ἱτὰ 
Θορθηβαῦ χὰ ἀθπὶ ΒΟ υδγζθη 8 η 86 
Αρσγρίθῃη ἀδ8 Ὀθμθομ αγίθ Αταθίθη 
ἴῃ ἄργρΟβομθη [Ὡβομυ θη δϑυδθρ 
Βθπδηηῦ πὶγὰ (ΕΡογΒ ΠΌγΟ Θοβθη 
ΖΔ ὥ΄ἴηδὶ 8, ὅ18, Βγθρβοῃ ὈῚΘ 
αθορτ. 468 αἰΐβθη ἂρ. Βά. 1 8. 17). --- 
θη ὅθ, ἱπ πϑι ἤθη Ηθ]οβ βίο ἢ 
Ὁ, Β61η6 βοββα Ῥϑαᾶοὺῦ ἃ. γοῃ ἀδὲ 
ἀθογβίδη ἀθηθὴ Τὰ ροβαυ οἰ ΒΥ ΒΘ ἢ 
δ 80, τηδομύθ τηδ β'οἢ ἴπῃ ΥΥ δβέθῃ 
ΒΘΘΘΠ ϑοπηθηαηζουρδηρ γουβίθ! ] θη. 
θὰ θεν Ηθ]ῖοβ δὰβ ἀθιῃββθι θθῃ 366 
Θιμρογβίθὶ συ, 80 Κη ΟΥ 8 ΟὮ ἴμὰ 
Οβίθη σϑάβοηῦ σογάθη, ποβίῃ ἀϊθ 
ἐρυϑρὰ ϑάλασσα ποϊδέ. Υρ]. οΌδη 
χὰ 801 ἢ --- χαλκοκέραυνον “6Γ2- 
(οὐ ου)βσδ ] θη", οἷπο κάμπο ὙΥ οτέ- 
Ὀ]Πάσηρ, σϑίομθ ἀδ8 ᾿ιϑυομέθῃ ἀθσ 
ΘΥΖΌ] Κϑηάθη  αββουβδοιθ Ὀθζϑίο- 
ηθῦ; γρ]. ἢ], 11, 88 χαλκοῦ τε στε- 
ροπήν, ΟὔΘη 922 κεραυνοῦ κρείσσονα 
φλόγα, Επν. Ττο. 1104 κεραυνοφαὲς 
πῦρ. Ὠδ8 ΕΠΚΙΣ Κοα ἰδὲ ἀυτοι ἀϊθ 
Οἶβαν γὸρ γχαλκοκέραυνον σοίτοππὶ 
νγὶΘ ΟΠο. 864 ἀρχάς | τε. ὕθονι ἀὶθ 
λέμνη παντοτρόφος γρ]. ΟΌΘἢ Ζὰ 808. 
γνερθὴ ἀθὺ Οἶβαν νρῖ. οὔϑῃ χὰ 178. 

11. ὈὶΘ Ὑϑυβθ βἰῃᾷ σοῃ Οἴοοσο 
Βοιθϑὺ (ορά. ο. 11) ἃδογβοίχε. --- 



Βγυομδιζοκο ἀθβ Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Τιϊαπμ) 80 0168, Βοοῖα ΠΟΒΕΣῚ ΒΔΠΡΌΙΠΙΒ, 
σοηθγαία ὕΔ61]ο, δαάβριοἱέθ συ] ραῦνπι ἈΒΡΘΥῚΒ 
γἱποί 18 58 Χ18, ΠΔΥ͂ΘΙ αὖ ΠΟΥΓΊΒΟΠΟ ἔγοίο 
ποσίθιῃ ραυθηΐθβ {πη 14] δἀποοίαπς ἡδυΐδθ. 
Βα 8. 116 810 ἱπῆχιὺ ἸὰρΡΙΪΘΥ, 
Τονυβαὰθ πασηθη ΜΟΙ θΘΥΙ δα βοὶνιῦ Τ8Ώ8. 
Πο5. 116 οὕπθοβ ἰδ Όγοα οὐ ἀ6}1 ἸΏΒΘΓΘῊΒ 
ΡΟΥΓΟΡΙῦ αὐίαϑ: αἀἃ ΤΉ Β6Ὶ 50] } 6υὐϊα 
ὑγδηβυυ Ὀθγαΐα5 οαβδίσαπι ἤο6 ΕἼΤΙ πὶ 1Π060]0. 
Ιαμι ὑδυῦθο τ6 αυοαὰθ ἔπηθβίο ἀἱθ 
ὑγιδὺϊ δάνοϊαύα δά μοὶβ ἰδθθγᾶ 8 ὈΠΡῈ] 8 
ΙουἹβ βαίθ]] 65 ραϑίᾳ αἰδηϊαὺ ἴθγο: 
τ ἸΘΟΌΤΘ ΟΡΙΟ ἔαγία οὖ βαϊαΐα αἰϊαύ! 
ΟἸΔΠΘΌΤΘΙα ἔπη ϊῦ ναβύυτῃ, οὐ ΒῈ Ὁ] 6. ἀυ δ 5 
ριππαία οδυάδ ποβέσαπι δα ]αὺ Βα σΪΠΘΏΙ: 
ΟῸΠῚ ΥΘΙῸ δάθβαμῃ ᾿πἤδία τοποναίαμη οϑὺ ἸΘΟΌΓ, 
ἴὰ Δ ΤΌΣΒαΙη ἰδοίγοβ ανϊάδ 856 δὰ ραβίιιβ σγϑίδσί. 
ΘΟ ἤδη οαβίοαθιηῃ τηδϑϑιϊ οὐποϊαΐαβ ἃἷ0, 
486 ΠῚΘ ΡΘΥΘΠΙΙ Υἱγοῖῃ ἔοθααὺ χη ]Β6 Γᾶ: 
ΠΔΙΏα.6, αὖ νἱάἀ οέϊβ, ὙΠ 0}18 οομβύγοβ ΙΟΥῚΒ 
ΔΥΟΘΙΘ ΠΘΩΌΘΟ αἰγᾶπι γ ΟΥΘ ΠῚ ἃ ΡὈθοΐουθ. 
ἾΟ 116 1Ρ86 γΥἱάσυβ ρϑϑίθβ θχοῖρὶο δηχίαβ, 
ἈΠΊΟΙΘ ΠΟΥ 8. θυ] ΔΠΟΌΪΓΘΙΒ Π18]}: 
βΒθὰ Ἰοηρθ ἃ ᾿ἰϑίο πυμ]η6 ἈΒΡΘΙΪΟΥ [ΙΟΥἹΒ. 
δἴαιθ ᾶθο γϑίαβϑία 5860118 σ᾽] οιηθγαΐα ΠΟΥΥΙῚΒ 

Βηγυοηβύζοκο ἀθβ Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Ιυοὐϊῆἔοα οἸαἀθ5 ποβέγο ἱπῆχα δϑὲ ΘΟΥΙΡΟΥ͂Ϊ, 
Θ 400 ᾿Ιαυδίαθ 580}15 ἀγάοσθ δχοϊἀαμὲ 
Βυνίαθ, 488 βᾶχἃ δββίθ ἱπβε }]αηΐ Οδαοαβὶ. 

ΙΥ̓ (Ὡ0ὅ Η., 194 Ὁ., 194 Ν.. 
2) ͵ 

Υ Υ ἐ ΡΙαΐ, Μογδ]. ρ. 980 (νρὶ. ρ. 964 Ε) νῦν δὲ οὐκ ἀπὸ τύχης 
οὐδὲ αὐτομάτως περίεσμεν αὐτῶν (τῶν ϑηρίων) καὶ κρατοῦ- 
μὲν, ἀλλ ὁ Προμηϑεὺς τουτέστιν ὃ λογισμὸς αἴτιος 

Ρ' » 3 3 »"Ὕ ἱππὼν νῶν τ΄ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονὰς 
ν᾿ 9 ’ ’; Ν δοὺς ἀντίδουλα καὶ πόνων ἐκδέκτορα. 

Υ͂ (212 Η., 206 ἢ., 200 ΚΝ... 
γ Ξ ΜΡΡ ὙΠ Ἀ ς -“ὗ ΟΥ̓ ΡΙαῦ. Μον. Ρ. Τὅτ Ε ὁ δὲ Ἡρακλῆς ἕτερον ϑεὸν παρα- 

καλεῖ μελλῶν ἐπὶ ὄρνιν αἴρεσϑαι τὸ τόξον. ὡς Αἰσχύλος 
φησίν: 

ἀγρεὺς δ᾽ ᾿Ζ“πόλλων ὀρϑὸν εὐϑύνοι βέλος. 

ΥἹ (218 Η., 201 Ὁ., 901 Ν.. 
ΝῚ Ἁ ἤ μΝ Ρ]αὐ. Ῥομηρ. ο. 1 πρὸς Πομπήιον ἔοικε τοῦτο παϑεῖν ὃ 

Ρωμαίων δῆμος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅπερ ὁ Αἰσχύλου Προμηϑεὺς 
᾿ ) ς ’ πρὸς τὸν Ἡρακλέα σωθϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγων: 

ΥδΔμγομα ἴτὰ Προμ. δεσμ. αἷθ Εδ[8- 
Ἰυηρ ἀθ8 Ργοιηθίμθαβ νοῦ θη Αασθη 
ΟΥ̓ Ζυβομδαθυ αἀδγροβδίθ! ἐς πἱγὰ, δύ 
ΠΙΘΥ ἴῃ Θἱποῦ Εἰγ ]ὰπρ ἀϊθ ἔχ- 
Ῥοβιϊίου σορθῦθη. Ῥγοιηθίῃθαβ τη [8 
αἰ8δὸ σὸρ Απΐδηρ δὴ ὃ ΕἜὉ]Βθη 
δῆσθη. ἴπ μη] ΟΠ . δ οἶβθὸ στὰ 
Εση. 04 Οτοβίθϑ ἴθ αἰθὶ ρἸβοῆθη 
Ηρ σία ἀτηϊαρθογῦ γσοὴ ἄθη 80 Ϊὰ- 
ἔθπά θη Εὐϊηγθη τι. ἄθη ΑΡΟ]]οὴ ὑὰ 
βοδαῦςζ δηῆθηοπὰ ἄἀθὴ ζυβο ΔΈ Τη 
ΒΙομθαγ. -- 1 ἢ Υρ]. οὔθη 164. -- 
ἈΒΡΘΥΪΒ βαχὶβ: φάραγγι πρὸς δυσχει- 
μέρῳ 18. --- 8 πάνθιῃ... δἀπθοίαηῦ: 
2 9θῦ. --- 6. ε]. 619 βούλευμα μὲν 
τὸ Δῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. --- 
7. οὔπθοβ: θ4 σφηνὸς αὐϑάδη γνά- 
ον στέρνων διαμπάξ. -- 8. 50]]61- 
ἰὼ: 87 τέχνης. -- 9. οαδίγαμη Εὐ- 
τἰδγαμι οὗν ᾿Ερινύων φρουράν 80 
148. ᾿Ερινύων ἰδὺ ἀδηη τηθίομυ τα 80 ἢ 
σοθταυοῃῦ (αροΥ ὅθ. ἘδομθἾ. 
γα. Ασ. θ4ὅ παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ερινύων. 
--- 10. εῖ. τὰ 1024. Αὐΐῇ {οχίϊο 

ἄϊο ὈΘχιθὐ 510} υἱϑ] ] οἱ ουὺ ἀϊθ α]ο886 
γου Ῥμοίϊοβ υπὰ ϑιυϊάαβ τρέτῳ φάει" 
τρίτῃ ἡμέρᾳ. -- 11, Μιὺ δοθυδῃβ 
Ὀσαϊθ8Β ᾿δὺ εἰσαφάσματα (γΥοη 
εἰσαφάσσω) ἰθθογβοιχύ, νρ]. Ηθβγυοῖ. 
εἰσαφάσματα᾽ εἰσπτήματα, ἀπὸ τοῦ 
εἰσαφιέναι (ἄϊθδο ΕὐκΙάσαηρ Ὀ6- 
γα δὺ δῦ οἰποιὰ ΜΙβνυθυβίη 18 ὑη- 
ΒΟΥΟΥ 56:16, ψόοζὰ Ἰθάθηΐα}}8 ΟΘΥ 
Αυβάγιοϊ, ἄθη Οἴσοσο τϊὺ ἐγῖβίὶ δὰᾶ- 
νοϊαΐα ναυσὶ ύ, ἄθη Απἰδίβ Ὀοί) 
ἢ σπαράγματα᾽ «Αἰσχύλος Προμηϑεὶῖ 
λυομένω. -- 12. Ιονῆᾶ βδίθ!]θβ: 
1021 Διὸς δέ σοι πτηνὸς κύων. “--- 
15. αἀυ]αὺ: προσσαίνει, ᾿πιοαο]ὺ δ᾽. 
γα]. Ευμῃ. ῶδ4 ὀσμὴ βροτείων αἷμά- 
τῶν μὲ προσγελᾷ. -- 22. 5810 1ὴ6 
ἷρ86 νἱάσυβ: αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτοῦ χῆ- 
ρος. --- 34. ἃ Ἰοΐο ΔΒΡΘΊΪΟΥ ΠΌΤΪΠΘ 
Ἰονὶβ --οαΞ ἐμοὶ ϑανεῖν οὐ πεπρωμέ- 
νον, οὐ μόρσιμον (188, 938). Δ οροι 
ἀρθ8 Οϑαἀδη ΚθὴΒ να]. στὰ 988, Εβ δύ 
οἰηρσοίγοίθη, ψγῶ8 δὴ ὅ12 γόυῇοτ- 
Ὀοβίϊμημῦ ἰδ: μυρίαις δὲ πημοναῖς 

᾽ - ὔ -“ ᾽ ἐχϑροῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέχνον. 

ὙΠ (206 Η., 198 Ὁ., 196 Ν.. 
δύθρμδμαβ Βγζαηῦ, 5, ν. ἴάβιοι Ρ. ἡ, ὃ Αἰσχύλος τε Γα- 

βίους διὰ τοῦ γ ἐν λυομένῳ Προμηϑεῖ: 
“ ᾽ δ’, Ν - ’ ἑπειταὰα ὃ ἥξεις δῆμον ἐνδικώτατον 

π -» ς ’ ζ(ϑνητῶν» ἁπάντων καὶ φιλοξενώτατον. 

δύαις τε καμφϑείς. --- 91, Αὐβ ἀϊδ- 
βθ) Β]αὖθ ἀθ8 Ργοῃιθίμϑιβ βίαιηχηξο 
ἄρον ὅαρθ ποῖ (Α}0]]. ΒΕ. Ατρ. ΠΙ 
851) ἀδ8 Κο]ομίβοῦθ Οἷ Ὁ, πγθ] οἾιθ8 
Μοάθα χὰ ἴβγοι Ζαιθογι ἔθ] ἢ 56- 
Ὀγϑυαοηξθ. Ὑρ]. οὔδθη 8. 80. 

ΙΝ. Με! οὔδθῃ 642 ᾿ ὙῚ6 ἀονξ 
Ρτοιηθίμθιυβ ἀθηὶ ΟΠοτθ βοίηθ γ8ι- 
αἀϊθηϑίο ἅτ ἀἃ5 ΜΘΩΒΟΒΘησΘβο]θομὲ 
ΔΌΣ Ὠγ]10}} ΒΟ Σ] ἀθυῦ, 8οὸ ροβομίθμς 
ΘΒ ὨΙΘΙ ΨΟὮ] ΠῸΣ ἴῃ ΒΕΠΙΠ ΤΙ ΒΟΙΘΥ 
εἶδ ἄθῃηὶ πϑὰθη ΟΠογο θσορθη- 
ἄθθυ. --- Ζὰ πόνων ἐκδέκτορα γρὶ. 
διάδοχοι μοχϑημάτων 464. 

Υ υμὰ ΥἹ. ἀγρεύς Βοὶ[βὲ ΑΡΟ]]Οὴ 

818 Φάρου. υμὰ Βορθοηβομᾶϊσθ Ἐξ 
βομιοιηὖ, ἀα[β θυ κ]θ8 δὰ ἄθσ ΒΝ 6 
Β6] Ὀϑῦ, παν οὗνγαβ ΖῸ βϑὶξθ ἐγθίθηα 
δα ἀθῃ Αἀ]θν δηϊοσέ, ποταὰῦ ἀυτ 
ΘΙΏΘῚ σον βογ ο] ] θη ΕΔ] Ἠϊηξον 
ἀογ ϑὅοθῃθ ἀθὺ Εν ο]ς ἀ68 Βορθη- 
ΒΟ 3868 δησοχζοὶσὺ ποζάρθη Κομηΐο, 
Ργοιηθίμθυβ τὰ ἔξ Βοοὴ ογίγθοαξ, δυΐῇ 
ἄθῃ δβϑὶἐβ βύθῃθηᾶθῃ θυ κὶοβ μϊη- 
ὈΠΟΚομα, ἃ 8: ἐχϑροῦ πατρός μοι 
τοῦτο φίἄτατον τέκνον. 
ὙΙ υπὰ ΝΠΠ. Ὦρα ΒΘΟΡΤΆΡΒΙ- 

ΒΟΒ θη, ἴὩΠ8}ῦ ἀθὺ [ο- ϑοθῃθ ἴπῃ Πρ. 
δεσμώτης Θηὐθρτϊοιῦ ἴτὴ Πρ. λυόμε-- 
νος αἷἱθ ΒοΒοΒ ΘΙ θαηρ, πθ]οὴθ Ρχο- 
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Βτιυομδιὔοκο ἀθ8 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Γαβίους. ἵν᾿ οὔτ᾽ ἄροτρον οὔτε γατόμος 
Ν ᾽ , 9 3 »] ; 

τέμνει δίκελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ αὐτόσποροι 

γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. 

ΥΙΠ (208 Η., 208 Ὁ., 198. Ν.. 

Θέγαθοη ΥἹΙ ρ. 800 καὶ Αἰσχύλος δ᾽ ἐμφαίνει συνηγορῶν 

τῷ ποιητῇ. φήσας περὶ τῶν «ΣΣκυϑῶν: 

ἀλλ᾽ ἱππάκης βρωτῆρες εὔνομοι Σκύϑαι. 

ΤΣ ΟΝ Βι. 185 Ὁ., 196 υπὰ 300 Ν.). 

Θαϊθπὰβ νοὶ]. ΙΧ Ρ. 380 δά. Ομιαγίεσ. δοκεῖ μὲν γὰρ αὖ- 

τὴν (πέμφιγα) ἐπὶ τῆς πνοῆς Σοφοκλῆς ἐν Κολχίσι λέγειν 

Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ (ν γβομϑί]1οὴ ἀοαἀ δομίπ18- 

ἔθ] ου ἄν λυομένῳ): 
ο, ; Ἢ ; ν 

εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε᾽ καὶ πρώτιστα μὲν 
ς », κ ’ ᾿ς ΑΗΣ 9 -» 

Βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς. ἵν εὐλαβοῦ 

Βυεαομβύζοκθο ἀθ8 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

στρόμβον καταιγίξοντα, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ 
δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω. 

ἐπὶ δὲ τῆς ῥανίδος ὁ αὐτός φησιν ἐν Προμηϑεῖ: 
ἐξευλαβοῦ δὲ μή σὲ προσβάλῃ στόμα 
πέμφιξ. πιχρὰ γάρ, κοὐ διὰ ξόης ἀτμοί. 

Χ (910 Ἡ., 196 Ὦ., 199 Ν.. 

σίγαθοι ΠΥ Ρ. 182 μεταξὺ τῆς Μασσαλίας καὶ τῶν 
ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἐστὶ τῆς ϑαλάττης διέχον 
εἰς ἑκατὸν σταδίους, τοσοῦτον δὲ καὶ τὴν διάμετρον, κυκλο- 
τερὲς τὸ σχῆμα. καλεῖται δὲ “ιϑῶδες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. 
μεστὸν γάρ ἔστι λίϑων χειροπληϑῶν., ὑποπεφυχυῖαν ἐχόντων 
αὑτοῖς ἄγρωστιν" ἀφ᾽ ἧς ἄφϑονοι νομαὶ βοσκήμασίν εἰσιν. ἐν 
μέσῳ δ᾽ ὕδατα καὶ ἁλυκίδες ἐνίστανται καὶ ἅλες. .. τὸ μέντοι 
δυσαπολόγητον Αἰσχύλος καταμαϑὼν ἢ παρ᾽ ἄλλου λαβὼν εἰς 
μῦϑον ἐξετόπισε. φησὶ γοῦν Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ καϑη- 
γούμενος Ἡρακλεῖ τῶν ὁδῶν τῶν ἀπὺ Καυκάσου πρὸς 

τηθίμοαβ ἄθια Ηθυακ]ο8 σοὺ ἀθββθῃ 

γγαπάοτίδ τὺ φὰ ἄθῃ Ἠδβρϑυάθη 

σον (νᾳ}]. ἀϊο Υοτύθ ἀθ8 ϑίγδθοῃ 

Ὀοὶ Ετρ. Χ). Πὰ8 Υ̓αμάθυχὶθὶ ἀθὺ 

Ιο ψὰὶ ἴῃ Οβέθη, ἀὰ8 ἀθ8β Ηθυγδκ]θβ 

τὴ ΤΥ οδίθη. Αυὐΐ ἀἰθβθ ΥΥ οἶδ σσυγὰθ 

ἴῃ ἄρῃ Ὀοϊάθῃ ϑιύοκθη οἷπθ 868}}- 

ἀδυαος 8116. θα θαθυ ομθη  υἢ- 

ἀοτᾶϊηρσο υπὰ Μευκυγαϊρ Κοιΐθῃ ἀθὺ 

σδηζθη ὟΥ οἱ ἀθῃ ἀδπια}8 [ἄν ΒΟΪΟἢΘ 

ΕΖ] ρθη σον 15 ΒΘΏΥ ΘΙ ΡΘΠΟΙΩ- 

θη Αἰμθηθση σθϑοΐθῃ (να5]. ΟΌΘΗ 

Ζὰ 501). 

ΝΟΣ ἄρτια 86.090]. χὰ Αρο]}]. Β΄. 
ΙΥ̓ 284 τὸν Ἴστρον φησὶν ἐκ τῶν 

ἱγπερβορέων καταφέρεσϑαι καὶ τῶν 

Ῥιπαίων ὀρῶν. οὕτω δὲ εἶπεν 
ἀκολουϑῶν Αἰσχύλῳ ἐν λυομένῳ 
Προμηϑεῖ λέγοντι τοῦτο Κοτημηῦ 

Ἤρυδκὶθβ νοῦ Και καβὰβ ὈΪ8 εἰπδαΐ 

χὰ θη Βμραϊβομθη Βεοῦσθη. 9) 

Ἀβοῦυοβ ἴῃ ἀἴθβοη ἄθη ἰβίθυ. θηῦς- 

Βριΐησθῃ Ἰδ 80, 850 μαὺ δὲ βίοι ἀ18- 

βϑὕθηῃ σψ}] ἰπ Νοτανθβίθῃ νῸῈ 

Ευτορῶ σοάδομί. Απῇ ἀΐθβθιι ορ6 

σοϊδυσὺ Βογακ]θ8Β χὰ βΚυ Ίβομθη 

ὙΟΙ Κουβομαΐξοη, ζσὰ ἄθῃ ΟδΌϊθτῃ 
οἄον ΑὈϊθτη πὰ ἀρ ΗΙΡΡρϑμιοί ΚΘ, 

ὙΘΙΟΩ6 δὺ8 1]. 18, 4 ὈρκΚαποῦ βἰπᾶ: 

νόσφιν ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν 
καϑορώμενος αἰαν 

Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν 
ἹΙππημολγῶν 

γλακτοφάγων ᾿Αβίων τε, δικαιοτά- 
των ἀνθρώπων. 

Ζὰ ἵν᾽ ἄροτρον. . βροτοῖς γα]. ἀ16 

Βοβο; σοι ας ἀθ8 ΚΥκΚΙορθοϊδπθ8 

Οἀ. 9. 101 οἵ ῥα ϑεοῖσι πεποιϑότες 
ἀϑανάτοισιν οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν 
φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν, ἀλλὰ τὰ γ 

ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φῦον- 

ται κτλ. --- ὧι ἱππάκης νοὶ. ἀϊθ χὰ 

ἄθῃῃ ἢσ. ΕὙστα. δηρσεία χίθ ὅϑ8ϑ:[6116 

ἀθ8 Ηἱρροκταῖΐβϑ. 

ΙΧ. εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε: Υ]6]- 
Ἰοϊοῦ ἄθπ βου θπί]δηρ, ἀθγ ζχὰ 

ἄθη ΒΒιρϑϊβομθη Βουσθη ἐάν, οϑὲν 

ὃ Βορέης πνέει π808} ΗΙρροκε. 
ἄθ αὖτ. δαι. οὐ 1οο. Ρ. 391, 49, νοὶ- 

οὔθΥ σότὰ υυμθηϊδηᾶὰθ βαρὺ: κεῖται 

ὑπ᾽ αὐταῖς ταῖς ἄρκτοις καὶ τοῖς 

ὄρεσι τοῖς 'ῬΡιπαίοισιν απὰ γοη ἄθῃ 

Βκγίμοη: ἐσθίουσι κρέα ἐφϑὰ καὶ 
πίνουσι γάλα ἵππων καὶ ἱππάκην 

τρώγουσι᾽ τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τυρὸς ἵππων. 
ςῷ, Βορεάδας: ψορθὰ ἀθὁ8 Ὺ- 

ὈΥΔΟΏΥΒ ἱπὶ ογβύθῃ Εἰαἴβθ σὰ 116. -- 

εὐλαβοῦ: ΝΥ ατμηρθη, Ὑ16 810 ΔΒ 

τὰς Ἑσπερίδας: 

ἀθὺ ἴο ογίβι]ῦ σαγάθη (σὰ 801). --- 
8, στρόμβον: νρ]. ΟΌδη 1084. 
[8 ἴοϊσθηάθ Βυιυομβίοκ σομοτ 

ΖΓ ΘΒ ἀθσαπσ οἷπθθ δ ηάθύθῃ 
ΒΟ ΥΘΟΚΊΙΘἤ θη  ΘΒΘηΒ, 6] 0685, σὶρ 
68 βομοϊηὐ, ΒΙυῦ δυβμδαομί. --- πέμ- 
φιξ Καηη πἰομύ οἰ πέδοι, τὶρ ΘΟ] πο5 
βαρύ, ἔὰν ῥανίς βίθῃθῃ, δι οἢ ἴῃ ἀθαη 
οϑγβθ ἀθβ Ρρηΐμθαβ γσομ Αβοῆυ]οβ 
ποῦ, ψΘΙΟΘη ἀργεθῖὶθθ ποοἢ αἷβ 
ΒΘΊϑρ16] δηξάητί, μηδ᾽ αἵματος πέμ- 
φιγαὰ πρὸς πέδῳ βάλῃς; νἱθ]ΘὮΥ 
μοιίβὺύ πέμφιξ ᾿Ηδυομ᾽ (νρὶ. Οατ- 
(1ὰ8 ατ, Εἰ. 8, 7185) πὰ βἰθῃξ δὴ 
Ὀοίάθῃ ϑύθι θη ἀμ] ]οἢ τῖθ πνοὴ 
φοινέου σταλάγματος ϑορῃ. Απΐ. 
1288. --- Ζὰ σε... στόμα γρ]. ΕυτΩ. 
88 σε νικάτω φρένας, 81 τίς μ᾽ 
ὑποδύεται πλευρὰς ὀδύνα; ϑορί. 8834 
καχόν μὲ καρδίαν τι περιπίτνει 
κρύος, ῬρΙβ., 1601 καί μὲ καρδίαν 
ἀμύσσει φροντίς. Κυιῶρσου Π 8 46, 
10, 8. -- οὐ διὰ ξόης: γε. οὔϑη 800. 

Χ, Αὖὐϑ ἀθῃὴ Νοτγάθῃ κϑῃξ Ηϑθ- 
ΓΤ Κ]65. σοσοι ϑ'ϑθἀθη. Πδ5 πϑομβίθ 
2161] ἀδὺ ὙΥδημάθγαηρ ἰδὲ ΘΟ ΥυΟΠ68. 
Β6Ὶ ἄθν ΝΥ ορ σαμρ βοίπου Ηϊηᾶου 
(Ηγσῖη ρμοθῦ. δϑίγοῃ. 11 6 ὑ. 487) 
Κοιημηῦ ΕΓ χὰ ἄθῃ ΤΠ ρυθυη, Ὸ ΘΓ 

ΑΒΟΗΥΙΟΒ, Ῥχοιηθίμοιβ. 8, Ααῆ. 

ἀυγο ἀδ8 ΠΟΥ (65 θυ ορθῃ8 
Βογούζοῦ σῖγα, νο]. ΠΙοηγβ. ΗΔ]. Αἡ- 
ϊαα. [41 δηλοὶ δὲ τὸν πόλεμον τόνδε 
(ἀον Ηθ]]θμθη σθρσθη αἷρ Πὶργοτ) τῶν 
ἀρχαίων ποιητῶν Αἰσχύλος ἐν Προ- 
μηϑεῖ λυομένῳ᾽ πεποίηται γὰρ αὖ- 
τῷ ὁ Προμηϑεὺς Ἡρακλεὶ τά τε 
ἄλλα προλέγων, ὡς ἕκαστον αὐτῷ 
τι συμβήσεσϑαι ἔμελλε κατὰ τὴν 
ἐπὶ Γηρυόνην στρατεέαν, καὶ 
δὴ καὶ περὶ τοῦ Λιγυστικοῦ πολέ- 
μου ὡς οὐ ῥάδιος ὃ ἀγὼν ἔσται 
διηγούμενος. Τ)16868 ΑὈθηὔθαρυ ψἂῦ 
0 ἢ 1ῃ ἄρῃ Ηθυδκι θη 468 Αβοῦγ- 
Ιοβ ὈΘΒΟΒΥΘΌΘη ἴῃ δἴηθαι ΟΒΟΥΪ ΚΟ, 
γΟ ὙγΘ]ΟΠθ ὩΟΟἢ ἔοϊσοπὰβ ΥΥ οτῖθ 
θυ Βα] θη βἰπᾶ: ἐκεῖθεν ὄρμενος ὀὁρ- 
ϑόκερως βοῦς ἤλασ᾽ ἀπ᾽ ἐσχατιᾶν 
γαίας ὠκεανὸν περάσας ἐν δέπαᾳ 
χρυσηλάτῳ βοτῆράς τ᾽ ἀδίχους κατ- 
ἕκτα δεσπόταν τε τρίπτυχον τρία 
δόρη πάλλοντα χερσίν, τρέα δὲ λαι- 
αἷς σάκη προτείνων τρεὶς τ᾽ ἐπισ- 
σείων λόφους ἔστειχεν ἴσος Ἶάρει 
βίαν. 1θ865 ϑιθιηξοία τὰ Πύργου- 
απ ν1}} τηϑ ἰπ ἀδθὺ ρ]αΐῃθ ἀθ 18 
τα (ἰπ ἀθν Νἅδμα ἀθ5 ᾿ἰηκρῃ Ὁ ρθυβ 
ἀοὺ ὄβι οῆθη ΒΠοποιαηἀπηρ) 60- 
ΚΟΠΏΘΗ. 
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Βγυομβεὔοκο ἀθβ Προμηϑεὺς λυόμενος. 

ἥξεις δὲ Διγύων εἰς ἀτάρβητον στρατόν, 

ἔνϑ᾽ οὐ μάχης. σάφ᾽ οἶδα, καὶ ϑοῦρός περ ὧν 
λίψῃ" πέπρωται γάρ σε καὶ βέλη ᾿κλιπεῖν 

ἐνταῦϑ᾽  ἐλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐκ γαίας λέϑον 

ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλθακός. 

ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντά σ᾽ ὃ Ζεὺς οἰκχτερεῖ, 

νεφέλην δ᾽ ὑπερσχὼν νιφάδι γογγύλων πέτρων 

ὑπόσκιον ϑήσει χϑόν᾽. οἷς ἔπειτα σὺ 

βαλὼν διώσῃ ῥαδίως “ίγυν στρατόν. 

ι. ὕθον ἄθη Τυϊθγαοθγ5 ἱπὶ φυνοὶ- 
ἔθη Εὐΐβο Ὀδὶ οἰπθπὶ ΕἸσθη δ 6 
ΟΌΘη χὰ 711ὅ υπὰ 2. --- 2. καὶ -- 
περ βϑόῇοῃ ὉΘ6Ὶ ΗομΘΥ (ποοἢ πἰοῦ 
καίπερ). Κυᾶρεονυ ΠΠ 8 δ0, 18, 1, -- 
λίψη: ϑι6 Ὁ. 8601 μάχης λελιμμένος 
(ϑ.8ο). ἐπιϑυμῶν, παρὰ τὸ λέπτω). 
- 7. Αὑοἢ ἴῃ ἀἴθβθη ΒΟ] ἀγα ΚΘ ΠῚ 
{γ2]. τὰ 1186) Ι98ὺ 16 Νορυδμοῖῦ ἀδ8 

δίοοβ ἀεγ Αηϊαίβ δυῆρσοῦ Ααΐ- 
᾿β σ 6, γἱθ ΒΊΟΥ τσοὶ ΑἸ ὄϑι σοι 
π΄ οἰπθ ουβθ γουκοιῃσηθηῃ (6 Γ 
ἄθῃ Αὐδρᾶβυ οὔδη χὰ ὃ, ἄθθι ἄθη 
αΚίγ 8 σὰ 18). --- 9. διώσῃ: γοῖΐ. 
Ηεγχοι. ΠΥ 102 τὸν “Ζ΄ἀαρείου στρα- 
τὸν ἰϑυμαχέη διώσασϑαι. --- Λίγυν: 
ΟΦ χὰ 3. --- [εν ἀϊθ Απκυηΐ ἀ65 
Ηργὰ Κἰὸ5 Ὀθὶ Αἰὰ5 οὔρθῃ 8. 12 Ἔὶ 

ΑἸ δηρ. 

ἃ. Κα ΒΟη6. Βοιηθυκυηροι (Ὀθἀθαξοπάθσθ ΑἸ υθὶ μὰμροη γοπ 
ἀΟΥ Μραϊοθίβομθη Ηδπάβο γ). 

(Υ 8]. ΑΘβοῦν} ἴα Ὁ. οατῃ Ἰϑοὐϊομΐ θυι8 οὐ ξο 118 οοϊοὶθ Μδαϊοοὶ αὖ Ηΐοϑτο- . 

ὭΥΠΙΟ Ὑ]16}}1} ἄθπαο οο]]ἐΐβ οά. Ν. Υ ϑοκ] θη. Βϑγο]. 1888). 

2. Α. Νδυοκ (Κυϊίβομθ Βειπουκαησθη ΥἹΙ. Βαυϊ]]οδέϊπ 6 1 Αοδ- 
ἀότη]θ πὰρ. 46 5, Ῥέψθυβθουγρ ἰοθ ΧΧΙΙ τ. 7 54.) Σκυϑῶν ἐς 
αἷαν. ὕτον ἀϊθ Αὐδβαηροη ἴπὶ γα ρΊβομ θη ΤΥΪθίου υρ]. Β.. ἘΏΡῸΥ 
Πμθῖη, Μα8. ΧΙ 444, Ο. Ἐν. ΜΆ]ΠΟΥ θ6 ροᾶϊθυβ ξοϊ αὐϊβ ἴῃ αἰαϊορ. 
86. Αθβοῖ. ϑὅορῃῃ. Επσ, Βθγο]. 1860, Βαπιρθὶ ῬὨ11ο]. ΧΧΥ͂ 54. --- 
ἄβατον [ν ἄβατόν τ᾿ ἀηᾶθτο Ηδπαβομυ θη, Ὀῖθ βθθο]. Ζὰ Ηοτη. 14,18 
ι. 2 ΑὐἹβίορῃ. τ. 814 ρϑῦθπ ἄβροτον. Αποὶ Ηθβγοι. ἄβροτον᾽ 
ἀπάνθρωπον Ὀρίομξ 5160} οὔἴϑηθδν δι ἄϊθβθ Ιιϑβατὲ. ΑΡϑὺ ἀπαν- 
ϑρώπῳ 20 τ|. ἀθγ Οδροπβαίζ ζυβομθη οἶμον τ. ἄβατον Ἰα556ῃ ἄβα- 
τον 818 ὐβρυπρΊ ἤθη Τοχὲ ουβομϑίπθῃ. 

6 ἀδαμαντένων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις ἴὰτ ἀδαμαντίναις 
πέδῃσιν ἔν ἀρρήκτοις πέτραις ὅ36}:0]. 58 Αὐϊβύορ. ΕὙδ, 827. 

12-,1ὖ Μ. βομπιαῦ Ζ. ἔι ὅβι. γι. ΧΥ͂Ι ὅ8ὅ τ᾽ ἐκ σφῷν α. 
φάραγγι τῇδε δυσχίμῳ, νοὶ] ἄον Μοά. τῇ δυσχειμέρῳ τοῦ προς ἅδοι 
τῇ σιοθί, Υρ]. Ηρ πιβόίῃ ὙΙάθυη, 5. 986, Κυὶϊ. Βίαᾶ. 9. 981. -- 
Ηθγιδηη ἐμποδὼν ἄνῃ, Ἠατγύαπρ ἐμποδὼν ματᾶν, Ἠοϊπιβδίῃ Κεῖ. 
δέυα, Κ΄, 28 ἐμπεδᾷ μ᾽ ἔτι. 

11 εὐωριάζειν ἔὰψν ἐξωριάξειν Ῥογδβοηῃ. 
20 πάγῳ ἔν τόπῳ ἃπάογθ Ηδηαβομυ θη. 
20 αἰεί ἔν ἀεί οἷπθ Ἰάπρογθ Ηδηάβομυιβ. Ὑρ]. 42. 
28 ἐπηύρου [ἂν ἐπηύρω Ἐ]πη516Υ. 
δ 1 ἢ. ΚΊΘΏΙ 5, δ0 νουϊδηρὺ ϑεός [Ὧν ϑεόν ἃ. ν“}} ἄδθῃ ἔο]ρθη- 

ἄθῃ Υϑυβ βίγθίοῃθῃ, νγ8 1} οσ' ἄϊθ Ογάππηρ θυ ΘΟΙΘΒοιη γέ ῃ]6 βἰῦγοθ. 
Υ61]. Κυίόαϊα Ζοιίβοιν, ἐὰν ὅβύ. αγιωη. 1858 3. 609 δ΄ 

ὅ8 Α( Νυοκ Βαυ]]οίϊη ἀθ 1᾽Αοαᾶ. 46 ϑὲ. Ῥόϊ, 1868 9. 494 
ϑνητοῖσιν ὥπασεν γέρας. 

41 Ιοἢῇ πᾶῦ9 ἀδ8 ΕὙΑσθΖθιοἤθη, πυΘ] ἢ 68 ἴῃ ἄθῃ Πραθτθη Απ9- 
Βα ΌΘη ΘΘυγδμ Π]10}} Ὠϊπίου πῶς βιβῃύ, τὶθᾶθυ παρ οἷόν τε σοδϑίζί. 
ον Εἰπνσδπὰ Ἠδυίπηρβ, 45 ὈΠρΘΒΟΥβϑια ϑθρθη Ζθυβ᾽ ἀορροῦ τηδρ- 
ΠἸΟῊ βεῖ, Ἰδὲ αἴθ θθβοπᾶάθγθ Απβομϑαθηρ ἃ68 ΠΊΘ ΠΟΥ 5 (νεὶ. 86, 44) 
πη ὈΘδο οί. 
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-ττιυσοστοα, ἐς. 

---.----- .-α«------, - ----..-- 

Αὐμδηρ. 

42 αἰεί γε ἴν αἰεί τε ἀπάθγ Ηδπαβομυ θη. 

40 Ηαδγίυπρ ὡς ἁπλῶς φράσαι. 3... 

49 ἐπαχϑῆ [ἂν ἐπράχϑη ϑίαπϊογ. ΥοΥ ἐπράχϑη ὈΘΙ ΘΒ ΐθα 

γ71}1, τπαϑ 68 τοϊῷ ἔμ. 125 τί σοι πέπρακται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν 

κακά; Επτν. Μρᾶ, 1004 πάντως πέπρακται ταῦτα κούκ ἐκφεύξεται 

(ϑ. μοὶ]. ἀντὶ τοῦ “κέκριται, εἵμαρται, πέπρωται), Ἠοτγοά, ΙΧ 110 οὕτω 

δή τοι. άσιστα, πέπρηκται νου θι ἀϊσθη πα οΥκΙ ἄγη. ,81168 ἰϑύ 

αορσομβίαμα ἄον δ ου]οϑαῃσ (ουύθι]υπσ) σθύγθβθη, ΠῸΓ ἀ19 Ποντ- 

βοαῖς ἄρον ἀϊθ δίδου πἰοιύ ἃ. ἢ. ..«ἀ16 ΗἩϑυυβομαῖν ἀῦον ἀἰθ Οαδίΐου 

μϑὐοϑὲ ἀὰ Κοὶπθβίβ}}]8 ου]δησθη Κὔπηθῃ, τ ἄγθϑῦὺ 4180 Ὀθὶ 7θάθν' ἀπάθυθῃ 

ΘΘ Παρ ΘΌΘπ80 ἰπ ΑὈΒδηρσίσκοὶῦ σΘὈ]]ΘΌΘη“, ΑἸ]ομ ννῖθ ἀἴο86 

Ὀραΐϊαπρ σὸὰ ἐπράχϑη τοὶ ἀθπὶ ΒΟηΒΙσΘη. ἀθθγϑαο σα πράττειν 

ἴπ ΕἸΠΕΙΔπρ σϑΌγδοιῦ πγϑγᾶθῃ 5011, 1ἅ8ὺ 510} πιοηΐ Θ᾽ πβθῆθῃ. ον 

ΖαΒδιητηθημδηρ πἰγὰ ἄστο ἀϊθ Απᾶάθγυπρ γὺὴ ϑίδη!]θυ ὑθβθηὐ 0} 

σοίογαοτχί. ἩΞΕ 

Π16 γϑυβοβίθάθπθη οι αθαησθη ἐπρώϑη (ΑΌγθ80}), ἐτάχϑη 
(Βομδξον), ἐκράνϑη (Βοϊ515), ἐφράχϑη (Ο 881), ἐπράϑη ἀπὰ ἀπρακτεῖ 
(Ὁ 1656 16), πάραυτα πρᾶσσε (μον π5Κ1), ἐπώχϑη (Δ υκοὶ ΑΘ680}. οοά. 

Τὰν. Οχομ. ἐγρὶβ χρυ. ργϑϑῖ. ᾿ἰπθαιηθηΐα Ρ. 8) βἰπᾶ πυΐ2]ο8 (νυ. 

ϑομόχηδμη Νίδη(ϊββα πίστη. πίη). αοροι ἐπαχϑῆ Καπη τη πιοὰὶ 

οἰηνθπάθη, ἀδί5β ἐπαχϑής βοηπδὺ Ὀδθὶ ἄθῃ ΤὙΎΔΡΊΚΘΥΗ μ]ομὺ ὙΟΥΚΟΙΊΙΩΘ : 

65 βπᾶοί βίο δυο ἀπεχϑής ΠῸΣ Θἰμσηδὶ ὈΘῚ ἄθῃ ΤΥΔΡΊΚΘΙΗ (ϑορἈ. 

Απί. 80) ἃ. ἄδ8 σου μη! ομοσο Υοσὺ ἀχϑεινός δῦ ΠΙΘΥ ὙΓΘΏΙΘΘΥ 

σοοϊσπθοὶ 815 ἐπαχϑής. : ες 5.20} τ᾿ ΣῈ Ἐς, 

51 ΕἸΙΊΒΙΘΥ τοῖσδέ τ΄ οὗδΥ τοισίδ οὐδὲν. Βοἰβὶς τοῖσδ ἔτ 

οὐδέν, ΒΙοιβο]ὰ καὶ τοῖσδ᾽ οὐδέν, Ηανύαην τοῖσδέ γ οὐδέν. Βανρο8 

ἔγνωκα καὐτός. δΟΙΪΥ ἔγνωκα κἀγώ. Ὗ 61} ἔγνωκα. τίς ὃ οὔ; 

Μ. ϑομιηϊαλ ἔγνωκα τοῖσδ᾽ ἐγὼ οὐδέν. Ο. ΒΙΌΌΘΟΚ νϑυβίθμί τοῖσδε 

γορ ἄθη Εθββοὶη ἰῇ ἀον Ηδπᾶ ἀθ8 Ηθρϑϑίο8. 

54 ψέλια [ἂν ψάλια ἀπάθγθ Ηδηαβομυ θη. 

δὅ βαλών ἔδει λαβών ϑίδμϊογ. - "ἘΞ 

59 Οονδμη] οἷν ΒοΒγ Οὐ δ πόρους μ8Δ0 ἄθηι ΟἸζαὺ Ὀ6] ῬΊΟΥΞ. 

ΗΔ]. ᾽40χ. Ρ. ΥΠ 80, ὅϑ680}. σὰ Αὐϊβίορῃ. ΗΕ]. 159 ὑπὰ Μδυκβθ]ῖποβ, 

ΠΘ θη ἀθ5 Τυκ. 8 ὅ [Ὧν πόρον. ΑΌΘΥ να]. Ἡθυτ8ΏΗ. 

θ4. Υρ!. Ἠογδπη υπὰ ΒοΥρκ {984 γὉ. ἢ, ῬΏ1]Ο]. 81, 298. 

θ01. Ῥοῖ Μρά. σιοθὺ ὑποστένω γοὸῃ Θυβίθυ, ὑπερστένω ΟῚ 

“ποῖος Ηδπᾶ. Ι͂ο μαὺῦθ ὑπὸ στένω φΟΒΟΏΤΙΘΌΘΗ. (ἀθυγσΒΏ]10} 

Βομγοὶ δὲ τᾶπ ὑπὲρ στένω (Ραμ). ΑΔδΥ ὑπερστένω ἰδὲ ΠᾺΡ Κου- 
γοκίαῦ πϑῦθ ἀ65 [οϊσοπᾶθῃ ἐχϑρῶν ὕπερ στένεις. Ἠοὶπηβδῃ [)6 

ἀΐνθσβα αϊν. τυϑπᾶ. ϑιμθηαᾶ. οομημη. αἰΐθγω (Βομπ 1867) Ρ. ΠῚ σῶν 

ὅσον στένω (γα]. Εαν. Ῥμδπ. 1480). Ταξὰν τ βίθ σῶν σ᾽ ὅσον σ6- 

βδίζέ υγογάθῃ, ---- ἴοι ἀϊθ Νομβίθ ὰπρ ἅθν Ῥυδροβιθίοι Υ9]. Καὶ ΠΘΥΒ 

σαβτῦ. [ἂν ῬἘ110]. 85 5. 3812, τπρῖὶπθ ϑὑπαϊθθ χὰ Αβοῖ. ὃ. 79, 

ΤΥ. Μοιωσηβθῃ ἀθογδιοι σορ σύν πἀπᾶ μετά ο. θη. Ὀ61 ΕΣ ΡΙ 468 

(Ετδπκίατε ἃ. Μ. 1876) 5. 18 ἢ. 

Αμμδηρ. 132 

{ γε Τὰν σε ἃπάογθ Ηδηβομνυιξίθη, --- Ηοἰχηβοθ τοῦδ᾽ ἔργου, 
Ὑ761}1 ἀἰ6 ἴτω Οὐο]ἢ, ἀῦου ἄθν Ζ6116 βθῃθῃηᾶθ Βριηθυκαηρ εἰ κακὸν 
γένοιτο ἃ ἄθῃ ΚΙΏρΡΊΪΔΥ Ηἰηνγθίβϑ. 

801. ΕἸΠΊΒΙΘΥῪ προμηϑίας. --- 6 Ιμοβατέ δηᾶογο Η. τύχης 
ἰδὺ Κογγθκίυν ἐν 68 τη βυθυβίδμαθμπθ τέχνης. 

89 ἢ. Α. Νῶυοκ πηγαί τε ποταμῶν ποντίων τε κυμάτων νήρι- 
ϑμον ἀγκάλισμα. --- παμμῆτορ ἴὰτ παμμήτωρ Ἰάπρογθ Ηδηαβοινυ ζοη. 

94 ΟὐὈογάϊοκ Ζοιύβοιν. ἔὶ ὅβί. α. ΧΧΙῚΙ 5. 398 τρισμυριετῆ ΤᾺ 
τὸν μυριετῇ πϑοὴ) ἄρχῃ β6Πο]. 

99 πῇ ἴὰν ποί Ταγηθθυβ. ἴὖρθου ἀϊθ ΒΟΥ θαηρ πῇ. οὐδαμῇ, 
εἰκῇ, σώξω ἃ. ἃ. ν6}]. 1,8 οομ6 Ζοιἐβοιγ, ἢ, ὅϑὲ. α. ΧΥ͂Ι 89. τηθῖπ6 ΟἼγδΘ 
ΘΡΙρΎ. Ρ. 4ὅ, Μοϊβίθυμδηβ αν. ἃ. αὐέ. Ιπβοῦν. 5. 1493, 

100 Οοοπθα (06 Θοτηραγαίϊομί θυ οὐ τηθίδρμοτὶβ αρυᾶ Αὐξϊοος 
Ῥγδθβουθη ρορίδβ, ὐγθοιὺ 1878) τέρματι τῶνδ᾽ ἐπικέλσαι. 

107 ὕτνεον ἀϊθ Βι]άπηρ ἅθ8 δμηϑίθπ Επίβοβ γ5]. τηθῖπθ ϑἰαάϊοη 
ζῃ Ἀ. 8. 180. 

112 τοιῶνδε [ἅν τοιάσδε ἀπάογο Ηδηἀβομυ θη, 16 γουνθιβυηρσ 
δα Οπο. 42 (απ ἀθυ]1ο}. ΟἿ 5. οὐδ. ἴὰ Αθβϑὶ, ἐσ. ρ. 118 υπᾷ Ηρ:- 
ἸΏΒ Ζι ΘΌΡ}.. ΑἹ. 448) υπὰ δυΐῇ ἀδ8 Ἰαἐοἰ πίβομιθ ῃἷο ἀο]ον (ϑομὅπηδη) 
Κδῆη τοιάσδε πΙομὺ γϑομύξογεϊσθη: τοιάσδε πβγθ ΠῸΣ γἹΟ τσ, ΘΠ 
ποινὰς ἀμπλακημάτων οἴπθπ ΒορΥΪ Ὁπηβο γϊθῦθ ττῖθ χϑονὸς πέδον, 
νυ πὰ ΠΟΥ ἀμπλακημάτων ἄϊθ ἴῃ Ἰορίβοι σϑιδτγὶσθ Βοβυϊ τη ηρ’ 
ΔΘ. σΥδιηπηδίϊβοι ογάθυῦ, ἄβ, δυβύ 80 ἄθύ Οθάδῃκθ βϑίῃθ οἰσϑηῦύ- 
Πομ6 βομάνἔθ ουμᾶ! (νρ]. ὅθ68, 620). 

118 ὑπαιϑρίοις [ἂν ὑπαίϑριος ΒΙοπιῇο]α, --- προυσελούμενος 
ὈδΔ06 ἴθ ϑιίαᾷ. χ. ἄβοιι. 8. 84 ἃ. Μ. βοιχηϊά Ν. ΕΒ". Μ8. 96 5. 993 
ΓΥ πασσαλεύμενος σθοβομγίθθθη. 10 1,ϑβασὺ δηᾶθυθν Ηδηαβοηγι έθη 
πασσαλευτός (ΤΟΣΠΘΌι85 πασσαλευτὸς ὥν) ἰδὲ μῦν οἷπθ Κουσβκίυσν 
ἀ65 ἀθου]οἔογίθῃ πασσαλεύμενος (5816). ΠΙπάογ Ὀοἰγαομέοε πασσαλευ- 
μένος 8158 {ὐθουβοιυι ΌΘΥ προσπεπαρμένος. ΑΌΘΙ ὑπαιϑρίοις γοῖ- 
ἰδηρὺ ϑἴπθη Βερυἔ[θο τυῦῖθ αἰκεξζόμενος; ἄδγυμη ἰδὲ πασσαλεύμενος ἴῃ 
προυσελούμενος τὰ ἅπάογῃ. ΠΘ Οὔθῃ ΔΗΡΈΡΘΌΘΗΘ ΕὐκΚΙἄγαηρ γο 
προυσελεῖν δῦ ροΘρθῦθη σορ Βυξῥιηδμη [,6χΧ]]. 11 159, οἷπθ δηᾶθυθ 
(προ-εσ-ειλεῖν) γοη Ὑ. ΟἸθπθ ἴῃ Αοία 806. ΡΒΪΟ]. 1105. 6α, 
ΕῪ, ἨΙΒΟῺ] 11 ρ. 77, οἷπθ ἀν θ σοῦ ζϑοθον σϑην. ἢ ῬΏΠΟ]. 1880 
5, 44 ἢ 

1141, ἃ ἃ [ἂν ἃ ἃ ἔα ἔα ΤὉϊπάοτῖ, 8. ζὰ δὅ66. --- ΕἿΣ ἀχώ 
ἰδὺ γἹϑ]]ϑϊοὺ ἀχά τὰ βομγθίθθμ. --- Νϑυοκ τίς ὀμφά. 

110 ϑεόσυτος ἐν ϑεόσσυτος οἷπθα αηάογθ Ηδηδθομυς. -- 
Υρ]. 219. --- ὙἹΘΙ]οἰομύ ἰδὺ χεχραμένων ΟὗΘΥ γἱθιηθεν κεχραμένου 
2 ΒΟΥΘΙΌΘΗ. 

117 Ῥιπάογῇ τίς ἵκετ᾽ αἴας τόνδε τέρμιον πάγον; Υρὶ. ἄδσεσοῃ 
Ἠθιχηβόθῃ ὙΥΊθάθυη. 8. 807. Ο. Εν. ΜΆΠΙΟΥ νἢ}} ζισοὶ Ποομγαίθῃ μογ- 
δέ 16 η τοἱ ἵχετο τόνδε τερμόνιον ἐπὶ πάγον. 

118 ἐμῶν ἔν ἡμῶν δηᾶοτθ Ηδηδβοιγ θη. 

σον ἐἴμνανιαε “παν. ν᾿ οὐδ.» 5... πτπο δκωσον». - ὌΡῃΨᾳῃᾳΨΙ "οτὉ.........- .«ὕ.....ὕ..---... 
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184 Απδδηρ. 

129 ἅδε [ἂν ἥδε Ηθηηδμη. 
136 αἰαῖ αἰαῖ [ἂν αἷ αἷ αἷ ἀπᾶάοτο Ηδηβομυ θη. 

139 61] Ὀοιγδομίοὺ παῖδες απ ᾿κεανοῦ 8158 ΟἸοβδθηιθ: αἷθ 

ογβίθῃ δπδρϑυϊβομθη ϑγβύθιηθ θῃΐβρυθομθη 5100, ὙΘ 8} αἷθ [ηΐθυ- 

ἡοκίϊοπ. αἰαῖ αἰαῖ 186 πιοιὺ “81 (νᾳ]. δορί. 810). Ῥόοοῖ Καππ νῸΥ 

152. οἷπ Τπἰου]θκίϊοη ττῖθ φεῦ φεῦ δυβοθίδ! ] θη 561}. 

142 προσπορπατός [ἂν πρὸς πατρός ἃπᾶάογο Ηδῃαβο θη. 

Τιοϊοῦ Κοππΐθ προσπορπατός ἴῃ πρὸς πατρός ἀρογρθηθη, πάθη ποθ 

ΔΘ πρὸ δι589]. Ὠϊ6 γαχίδηΐθ ἅθ8 οοᾶ. 1108. προσπαρτός, ὙΥ6]0}}6 

Ὀιπάονῇ δυΐσοποιημηθη μαῦ, ᾿ἰϑὺ ἀθβδὶ]ῦ ΒΘ ιν ὈΘαθηΚΊΙΟΏ, Ὑ761} 516 

416 Εγρϑπζυπσ σὸὰ ἐγώ πούνοπαϊσ τηϑομῦ. 
144 δνοφερά [ἂν φοβερά ΗἰγΒοΒρ. --- ὁμίχλα ἔδν ὁμίχλη 

δηᾶογο Ηδηαβοιυ θη. 
146 εἰσιδοῦσαν [ἂν εἰσίδουσα (α νοι 7 ἀπρσεῦθν Ηδπ4) Ηθυπιδπη. 

ῬᾺ}}15 εἰσιδούσας. 

1471. ὙΥῸΙ] τπδὲ {γάμου πέτρα 8158 Τιϑβαγύ ἀδὺ θγβίθῃ Ηδπὰ 

Ὧε5 Μοᾷ. θοιγδομέθεθ, βοιγῖθ Ὁ τηδπ ταϊὐ ΕΠ] ΤΉΒ] ον τᾷδ᾽ ἔν ταῖσδ. --- 

Ὅν Μοᾶ. μαὺ ταῖσ ἀδαμανταδέτοις τοῦ δὰ ἄθεον δα: ταῖσδ᾽ ᾿ιδὺ 
ὙΙοίογῖαβ, ἀδαμαντοδέτοισι ΤΟΣΠΘ 8 Πουρθβίθ! ], 

150 ἀϑέτως ἂν ἀϑέσμως ΒοηΐοΥ ἂὰ8 Ἠθβυοἢ. 

1656 ἀγρίως [ἂν ἀγρίοις ἀμιάογο Ηδῃαβου θη. 
1586. Ῥεῖ οοᾶ. Μοά. μαὺ ὡς μήποτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος (πΙιοιὺ 

ανος): ὡς μήτε ΤΌΣΠΘΟυΒ. [πῃ ον γογαυββοίζαηρ, ἀδ8 ἴπ ἀον Ηδπά- 

Βουσ ἄλλος δὰ3 ανὸος ἃ. ἱ. ἄνϑρωπος ΚουγΙρίογῦ βοὶ, δύ ϊπαογ 

ὡς μήτε ϑεῶν μήτε τις ἀνδρῶν φοϑομνθΌθη, ὙΓΟΥὮ 1ῸῈ 1π ΟΥ̓ θυδῦθῃ 

Αὐῇαρο τοῖν Ηὐοκβιουῦ αὰ ἀϊο Του] θέθυαπρ πὰ ἀθη ροθύϊβομθῃ 

ΘΟ. 561 ἄθβ Αυβάγυοκβ (γρὶ]. ἀρ. 8ὅ8, Ἐπ. 710, ὅορὶ. ΕἸ. 199, 
Αἱ. 348, Ἐυγ. ΕἸ. 1284) ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἀνδρῶν σοδοίχῃ πδῦ6. 
θὰ ΔΌΘΥ Ππυπιηθὴνῦ ἄλλος 815 υὐβρυπσ!οηθ ᾿μοβαγὺ ἰθβιβιθῦ, δύ 

τηδη Κοίπθη ἀγαπᾶ, ἄδνομ ΔὈΖασθηθη. ἘΠ]ΤΉΒ]6Υ ἀπὰ ΟοὈοὺ βομγθὶ Όθη 

ἐγεγήϑει πϑοῖ Ηδβγοι. ἐγεγήϑει᾽ ἔχαιρεν. Ὀϊπάουν, υγϑι μον ἐπέγη- 

ϑὲν [ὰν ταῦροι 10, Ὀθπιουκὺ τοῦ Βϑομέ, ἀδίβ ἐπιγηϑεῖν σθτδάθ 

ΠΟΥ ρῬαββοπᾶ 80. Εὔν ἐπέγηϑεν ᾿ἰδὺ ἐπέγαϑεν τὰ Βοιγοί θη μ80}} 

Ομο. 112 γαϑούσῃ φρενί. 
161 1,. Πιπαονῦ (Τ μθβαῦγ. 1 2 5. 2820) μᾶϊ0 αἴθ Ἐουμι ἀσχα- 

λᾶν ἴὰν ἀπαὐβοι βιαιὶ ἀσχάλλειν (ναὶ. 303), 50 ἀδίβ που, 248 α΄. 
104, σὸο δύο Ἠρυνογᾶθη Εχοτο. οὐἱὺ. ρ. 08 ἀσχαλεῖ νουϊδηρσί, 

ἀσχαλᾷ ἴῃ ἀσχαλεῖ σοὐπαονξ πογάθῃ τα βίθ. ΑΌΘΥ 50 συὺ ἀ16 ΘΡΙΒΟΒΘ 

Ξργϑοιθ Ὀοὶᾶθ ΕΟυθῃ Κοππὺ, 80 ψοηὶσ αταπᾶ δῦ νουβαμάθῃ, ἄθιη 

μδμουθα ὑγαρ βομθη 5.110 685 Αβομυ]οβ ἀἰθ οἷμθ ΕΌΥΤι ΔΌΖΆΒΡΥΘΟΙΘΗ. 

Ζαᾶοιη Ὀ]οϊθὺ ἀσχαλᾶν ἄυτοι Ἐπὰν. Ιρμ. ἃ. 920 [νγ ἄθῃ ὑγαρίβομθη 
ΞρυδοΒσ γαῖ σϑβιομουί. ὍΘ Κίππ υϑυϊαηρσὺ 8 ΚΘΙΠΘΥ ἀο. ἀγοὶ 

ϑέθ! θη ἀὰβ Βαίΐασχαμι, πὶθ Ὀἰπάογῆ βϑι υϑὺ δπουκοηπί. ὅϑοραν 808 

Καῆπ συνασχαλῶν 8415 Ῥιάβοῃ5 Ὀοἰγαοιίοῦ πϑγᾶάθη, τ μγοπα 248 ἀδ8 

Ἐπ. ἄθη ϑΐππο νγθηὶρ Θη βου] οί. 

Απμδδηρ. 

162 ἀεί ὰν αἰεί διιᾶθγθ Ηδη βου θη. 
108 Η. ΤΠ, ΑἸγθηβ ἀκνάμπετον, 50 ἀαίβ 182 δέδια γάρ Ὀοϊ- 

ὈΘ μα] θη πυϑγάθῃ Καπη (δέδια δ᾽ Ῥογβοη). Ηθυιθδῃπ ἀστραφῆ. Ὀϊπάον 
ἄκναφον ἃ. 182 δέδια δ᾽ (ὃν δέδια γάρ. ΑἸγοπΒ (ΡΒ11Ο]. ΧΧΙΠ 6) 
ὈΘΖιθῦ πδοῖ ΗΘΔ πη8 δ ουσαηρ αἷθ Ο]ο05886 ἀθ8 Ηρβυοῃ. ἀκανϑόν᾽ 
ἄγναμπτον δα Ὁηβογ8 (8:16 υπὰ Κογγίρίουῦ ἀκνάμπετον νόον" 
αγναμπτον. 

1607 ἔτ᾽ ἐμοῦ [ἂν ἔτ᾽ ἀπ᾿ ἐμοῦ ἀπάοτο Ηδηβοιτ ἔθη. 
110 )᾽΄᾽ΆῈ δηΐδηρ,οη6 Τιθβαγὺ ἀ68 Μϑᾶ, ἀφ᾽ ὅτου (γοῃ “υγοῖΐοσ 

Ηδπὰ ὑφ᾽ ὅτου) ἰδὲ σοὺ οὶ] νὶθᾶθν ζὰγ ΟδἸἑαηρ σοῦγδομὲ 
νογάθῃ. 

112 οὔτε ἴὔν οὔτοι Ῥογβοῃ. Απᾶθγθ Ηδηάβοινυ θη σϑῦθῃ οὔτι. 
110 ἢ. τὲ τίνειν [ὔν τέ μοι τίνειν ΤΌΥΠΘΌαΒ. --- τῇσδ᾽ [ἂν τῆς 

δηᾶάθγθ Ηδηβο γ θη. 
181 ἐρέϑισε ἐν ἠρέϑισε ΤΌΤΠΘΡΙΒ. 
182 53. χὰ 168. 
188 πᾷ ἴὰν ὅπα 'ΤΌΣΠΘΌυΒ. 
185 ἢ ἀπαράμυϑον ἴὰν οὐ παράμυϑον υπμᾷ καί [ὯΓ τὲ καί 

δηάογο Ηδηαβο υ θη. 
187 1)ὸγ Μϑά. μἱϑίοὺ ἔχων Ζεύς" ἀλλ᾽ ἔμπας ἰώ (οοτγ. ἴῃ ὀΐω 

γ0η Ἰάηρσδίον Ηδηα) τηϊΐ θἴπθῃ ὥβρθθυβο ἢ ἀβδίσθη ἀπδρᾷδίθ. Βγαποκ 
μαὺ ὀΐω νορϑθίαββοθ. Ἡθυτηδπη πἰμητηὺ τηϊύ ΒΘ Π0]6 8614 πδοὴ ὀΐω, 
ὙΓΘΙΟΠΘΒ ΘΓ ἴῃ οἵῳ ἅπάογί, δἷῃη Τιΐΐοῖθ 8η, ππὶ ἀϊθ568 δηδρ β 56} 6 
ὐγβίθιῃ γηϊύ ἀθη σου ρθη θη ρ]θίο ζὰ τηδομθη,. Βοίμθ υὑπᾶ 
Ηϑἰμηϑὅν (ὙΙΘἀθυ μθυβίθι!ὰμρ 5. 248) μαϊύθῃ πὶ Βθομξ Ζεύς α. 
ἀλλ᾽ ἴὰν Ὀοϊσοβούχί Ἐγκιἄσυησ. 

189 ῥαισϑῇ ἴὰὺνγ ῥωσθῇ (ω ἱπ ᾿ϊζαγ8.) δηᾶθγθ Ηδηαβοιτ ἔθη. 
208 )6γ νσοὴ Νϑυοκ Ζ. ἔ, ΑἸύ. 1865 8. 110 υπίον Ὑϑυρ]οἰομαηρ 

νὸη Εν, Ηρκ. 789 δηροίοομέθμθ 85 σῖτα σνοὰ ΘΙ πὶ ϑομαΐ 
ΒΘΠΟΙΏΤΏΘΗ: ΠῸΠ 8ΙΙΘηδ οδῦ 80 Αϑβοῦυ]ο πᾶθ6 ογδύϊοηϊβ δουηδαηίϊα, 
ΘΠ ῬΥΔΘΒΘυ τ ἔδούϊοπαμη ἃ Θα 8} 1085 51121}} ααοᾷδηι γϑυὈοσπ 81η- 
Ὀϊῦα ΘΧρυϊμηθπ δ θββϑί. 

210 “Ἰύδαιθ ροῤίῃ8 Γαῖα τηδίθυ Τμθμ 18 ἱπέθ]]θρϑημᾶθ, ἡϊϑὶ 
Τογῦθ ὑούστη ἤὰη0 ὙΘΥΒΙ Θα] τη 8Ὸ ἱπύθυροϊδίογθ δἀϊθοίαμπι 6556 ρδοθαίἢ 
Βοθύζ, Αὐοἢ Φδοοῦβ Αὐἰὐ. Μα8. ΠῚ 5. 40, Βομδιηδηη, Οὔβαυ 1ά5βθπ 
αὔδα νου ΤΉ ΘΠ118 Ὑϑυβο ῃ! θάθη βθῖη. ᾿ᾶρθρθῃ οὐκ] ἄγθη 510} ΗΘΥΙΉ8 ΠΗ, 
ΛΘ Ιοκου ΤῊ]. 5. 59, ΑἸρθπβ ἴὖηον ἀϊθ Οδύξίῃ ΤΗθπιΐβ. 1. (Ηδππουοσ 
1862) 85. 9, Κα. ΚοΙ] ῬὨ]. ΧΧΤΠ 8. Τ08, ὙΥ6] α. 8. 

211 ΕἸΤΒΙΘΥ ἀπα Ὠιπάογῇ κρανοῖτο. 
218 ὑπερσχόντας [ἂν ὑπερέχοντας Ῥογβοη. ῆῦυπάον Αἄνουβ. ἴπ 

ΘοΡ.". ῬὨ1], Ρ. 8517 ὑπειρόχους, Ἡθητηδπη ὑπερτέρους. 
2117 Αὐοῇ ἀθὺ 3680]. μδὲΐθ προσλαβόντι; σον] οἷ) τὶν ἀϊθ 

Πιϑβαγὺ δηᾶθυο Ἡ, προσλαβόντα ΔΗ ΘΠΟΙΉΓΗΘΗ. 
228 Ἡθυδηη τηϊῦ οἰ πῖσθη σΟΥΠσΌΥΘ Ηδηἀβογ, τιμαῖς. --- Ὠ16 

5610 ΒΙοιηῆθ]ἃ δὺβ 2υγθὶ ρϑυϊησθίθη Η. σϑν ΒΏ] 10} δ ξσθηοτη πιο η6 



196 Αμϑησ. 

Πμοβασὺ ἀντημείψατο ἰδὲ ΠΣ ΘἰΠ6 Εγβϑίζαπρ' ἀ65 ρον δ] ]Ο ἤθη ἀυγο ἢ 
ἀὰ8β θυ δῃ] 1 οἤ Χο. 

284 ἘΠ]ΒΙ]ΘΥ τοισίδ᾽. 
299 Νῶυοκ Βυ]]οίϊη ἀθ Ἰ᾿Αςαδᾶ, ἃ δὲ. ῬΡόϊ. 1860 5. 317 ἐν 

οἴκτῳ ϑέμενος εἶτ᾽ οἴκτου τυχεῖν. 6 ΕΥΚΊ γαηρσ νοὰ Ῥαββον 'βίοἢ 
θᾶμα ἴπ βθίπθαι ΜΙ]οα ζὰγ Αὐὑΐσαθθ τηδοῃθη᾽ Καηη Δ]]ΘΓ αἰ πρ8 
πο γἱομέϊο 561}. 

240 ἀλλὰ νηλεῶς [ἂν ἀλλ᾽ ἀνηλεῶς Ἐ]τηΒ]οΥ. 
2406 φίλοις γ᾽ μΒδὺθ ἴοῃ ἐὰν φίλοις σθβομυθθθα, ΥΩ]. ΒΙομι- 

Πρ] ὰ (]οβ8. ζὰὁλ 1018. --- ἐλεεινός ἂν ἐλεεινός Ῥογβοῆ. Ηθυτηδηη 
φίλοισιν οἰκτρός, νγθ81} ἴῃ οἰπίσοη Η. φίλοισιν Βιοὲ (ΗΠ βυοῖ οἰκτρά" 
ἐλεεινά ἀπὰ οἰκτρός᾽ ἐλεεινός). ΑΘΙ νρ]. Αὐβδίορῃ. ἤδη. 1008, πὸ 
8116 Ηδηαβου οι ἐλεεινοί ΤΥ ἐλεινοί μαῦθθθ. Μιβομθηκο ἤθγὰθ 
46 ῬΒ110]. ποὰν. βόυ. 1877 ρ. 2608 καὶ μὴ φίλοις (δῦ ἰοὺ Β6- 
ἔγθαπαθέβῃ᾽). 

248 Τ)α8 τ᾽ ῃ8οὴ ϑνητούς ἴπὶ Μοά. (πὰ ἀπᾶάθγθη Ηδηἀβομυ θα 
ἴθ] } 68) νϑγάδηκὺ τῆδὴ ττὶθ 700, 7760, 948 οἰπον Οδρυῖοθ ἄθσ Αὐ- 
ΒΟΒΧΘΙΌΘΥ, Ὑ9]. ΑΥ̓Β β0Ρῃ. ϑιιθπᾶ. ρ. 27. ποι ϑνητούς γ᾽, νὶθ 
ΘΙμῖσθ Η, μᾶθεη, υρὶ.. Μαείπθκθ ῬἈ1]ο]. ΧΙΧ 2381, Ἡρυδηη γξ 
παύσας, ἄδτι Ἠατγίαηρ κατοικίσας. --- Υ61] ον Μοᾶ. προσδέρκεσϑαι 
τὺ δυβγδαϊθγίθηι σ᾽ μαὺ (νρ]. ὅο. 647 προσχαλκεύει [Ὧν προχαλ- 
κεύει), γογιαυϊοὺ Κϑοκ ὕδογν. ἢ, ῬῊΉ. 81, 419 προσόσσεσϑαι, νν6ὶ] 
68. ποὺ ἀθηκθδν δβοὶ, ἀδίβ ἅϊθ Μϑηβοιθη, ὑγθ]οηθ δἷπ ἀυπηρίοβ Τυδυτη- 
ἰοῦθῃ ἐμγέθα, ἄἀθη Τὰ νογαυθσθυγαίβε μα ἔθη. Υ̓́]. ἄασορθα ὙΥ 6115 
Αμιθυκαησ. 

209 Μοίμθκθ ἃ. Ὁ, φλογωπὸν φῶς (πὶθ ϑορί. 26 πυρός [ὔγ 
φάους ἴῃ ἄθη Τοχὺ σθκοσωσηθη), ποῖ ΔΗΒρυθο μπᾶ ὙΥ δ] φλογω- 
πὸν σπέρμ᾽. ὍοΟμ ἰδὲ ἀΐθ ὙΥΙΘἀουμοϊαπρ πίομὲ ᾿μδοϊρ, πϑῆμ ἄοΥ 
γογίγαρ φλογωπόν Ὀρίοπί. 

20ῦ--Ο 5ἰπα ἴῃ ἀθη Ηδηαβοιυ θη βἄγ 0} ἄθι ΟΠοΥ ΔΉ ΤΟΥ 
δορθῦθη. Ὧϊ16 ΘΕ Βοιαγέμϊθ ἰδ σοὰ ΘΙ οκοῦ ΤΥ]. 5. 62 (Νδομίγαρ 
5. 09) Βουροβίθὶ πογάθῃ. Ποὺ Ζυβαὶζ οὐδαμῇ χαλᾷ ἰδοὺ ἀϊθ Β6- 
βίδασαηρ ἀαΐάν. ἘΘΗΒΟ ἰδὺ σθίοη ὩδοΠοΥ ἱπὶ Μοᾶ. ἄθὺ Ῥϑυβοῃθη- 
ΊΘΟ.861 (ΠΡ.) πίομῦ οὶ 268, βοπάθσῃ ογβὲ Ὀοὶ 966 δησοζοϊρσί. 
0. ΒΙΡΌΘΟΚ αἰκέξεταί γ᾽. 

260 ὕει ἄϊθ ΒυκΙἄγαπρ στοὰ ἥμαρτες νρ]. ΜΟΙ]ΟΣ ῬΆΪ]1Ο]. ΚΠ 
18, Οἶβαν ῬΆὮ110]. ΧΠΠΠ 6008, ὙΥΘΙοΚον Οδιξουιθηγο ΠῚ 5. 989. 

204 τὸν κακῶς πράσσοντ᾽ [ἂν τοὺς κακῶς πράσσοντας ϑίδῃ]θυ. 
Βοιβὶρ' τοὺς καχῶς πράσσοντας" αὐτὸς ταῦϑ᾽, ἘἸ]ΙΒΙΘΥ τοὺς κακῶς 
πράσσοντας" εὖ δὲ ταῦϑ᾽. Υρ]. Ευπι. 818. 

208 ΙΟᾺ μ806 τοιαῖσδέ μὲ [ἂν τοίαισί μὲ σοβομυίθ θα, ἃα βοῦν ]οβ 
τοῖος ΠῸΥ Ζὰ σΘΌΓΔΙΘΠΘη βομοθίηδ, τὸ ἀϊθ Ἐογτὴ τοιόσδε [ὮΣ (ὰ5 
Μοίσαπι πίοι ὺ θθαιθι ἰδὺ (Ρσόιη. 920, ϑϑρέ. ὅ80, ΒῈρρ]. 400, Ῥεγβ. 600, 
Ἐπ. 878). ΕἸ ΠΒ]6Υ τοιαισίδε ἀπᾶ τυχών. 

Αμμδηρ. 151 

271 16 Ἀπᾶθγυηρ σομ καί μοι ἴῃ καί τοι (ΒΙοιηβοὶᾷ, Ηετ- 
ἸΏΒ 2 }}} ἰϑὺ ἀηρσοοϊσηθύ. 

212 8680]. γρ. βλάβας. οἷπθ ἀπροβομιοκίθ ΕγκΙἄγαηρ. 
21 ὍΘΙ πυκνά τοι Οὐδ. πανταχοῖ. 
291 Μαᾶνὶρ (Αἄνουβ. οὐδ. ρ. 189) οὐκ ἔστ᾽ ἂν ὅτῳ: ΘΓ 

νείμαιμ᾽ ἄν (οπθ ἢ σοί), πθὴπ Μϑάνὶρβ Μοίπυπρ σορ ἀθγ Νού- 
νγοπαϊρκοὶῦ ἀθβ ἄν τἱοερ πἄγϑ. 

294 χαριτογλωσσεῖν [ν σὲ τὸ χαριτογλωσσεῖν Αἴπρη. ΓΥ͂ Ρ. 168 6. 
918 ϑομδιηδπη οὐκ ἄγὺ χόλον μόχϑων “ἀθν ϑέγαϊο ατητα ἃ. ἢ. 

ἄρ ΟὙμηση, ἄθὺ β0 ἢ} 'π ἄθῃ αἷγ δυΐουϊθσίθηῃ Τιϑἱάθῃ δαββρυιομύἤ τ. 
νου οῖοῦ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν (445). Ὁπραββοπᾶ ἰδὲ ἀϊθ Απριομὺ 
Οὔβαυβ (ῬΏ110]. ΧΠῚ 609), σϑομον μόχϑων τηϊ παιδιάν γοῖ- 
Ὀϊπᾶοί. Ζυάθμι ᾿ἰϑὺ αϊθ ὐθι]υπηρ νοὴ τὸν νῦν χόλον παρόντα ἴὰν 
τὸν νῦν παρόντα χόλον ψοἱῦ εΥἰγ ἄρ! ΟΠ Υ, υθηπ ΠΟΟῚ οἷπμθ Ζζὰ χόλον 
σοιδτὶσο Βοβυϊπηιμηυπρ ἴο]ρί. αθρθὰ Μ, Ηδαυρὺ ([πᾷ. Ἰθοὐ. Βεχοὶ. 
1860 85. 6), νγϑίομθυ 76π6 ϑ' θ!]υπρ υγθᾶθυ ἄσγοι ἀϊθ ΗΟ Κβιομέ δαΐ 
σον] θ ὔρσϑοῖῦθ ποοὺὰῦ ἀυγοῖ ἀὰ8 Βρα λυ η15 ἀθβ ϑυβιηδίβο [Ὧν 
σογθομύξου σὺ πᾶ], νου Πιπάουῇ (94 8γ0. ἢ, ῬὨ]]. 81 5. 75) 
δῦ ΤῆυΚ. 1 11 τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηκό- 
τος (γρ]. ΟἸαββθῃ χ. ἃ. 5..), 1Π δὅ4, Χοη. Απδῦ. Υ 8, 4. β'ϑῃν υἱϑὶϑθῃ 
ΒΘ. 41] μαὺ αἴθ Ἀπάθυπιπρ σοπ Πδάουϊοὶη (Βδᾶἄθη ἃ. Αὐξ5. 5. 8593) 
σοίαπάδῃ, ἀθι ὄχλον ἔν χόλον Βοιγεοῖθύ (᾿ Μαββο᾽, υρ]. μυρίοις 841). 
Μοΐμθκο (ΡἘ110]. ΧΥ͂ 139) μαῦ ὄτλον νϑυπια θοῦ, βράϊθυ δθϑι (ϑόρῃ. 
Ο. ΚΟ]. ρ. 221) ἄθγ γοιπιαθαπρ Ηδυρίβ ἃ. Ο. τὸν νῦν πολὺν 
παρόντα μόχϑον ἄθῃ δογχαρ σθσθῦθη. [Ι͂οἢ πᾶῦρθ ἔγάμο τὸν νῦν 
χόλου παρόντα μόχϑον σοβοβγθΌθη, 6 Ὀθγθὶΐβ ΤΟΥ τὶν ΠΟ] 5 Κὶ 
Ζ2οιύβοι. ἢ ἃ. αγιημπδβίαὶν. ΧΧ 5, 088 νουρϑβοαρθη μαι. Νϑαθρυ- 
αἰηρσβ μαὺ Του 5 Κὶ δὴ ὅλον σοάδομί, ΔΌΘΣ ὅλος 5ομοϑὶπὺ ἀθ. ϑρυϑοιθ 
ᾷθ5 Αβοῦυ]οβ πἰομῦ Δηρθηθββθη Ζὰ βοθῖμ, ἀδ 68 510} πἰγσομάβ Ὀ6ὶ 
ἴῆγη βπαθί. 

928 Αὐυῇ αἴθ ψουθιπάυσηρ νοὴ ἀκριβῶς τοῦ περισσόφρων μαὺ 
Μομθκο ῬΏ1]Ο]. ΧΧ δ1 δυϊηθυκβδιὴ σοιηϑομί. 

591 τούτων ΔῸΘ ἰοὰ ἔν πάντων σοβοιτίθθθη, 48 πάντων ἅδῃ 
Τμδύβδομθη πίοιῦ θηὐβρυιομί. ὕπχηροκοηγὺ Ὀϊοίοὺ δ0ὅ ἀδθὺ Μρά. 
ταῦτα [ἂν πάντα. 611 πόνων. --- μετασχεῖν [Δγ μετασχών ὙΥ 61}; 
μετασχεῖν σὶπρ ἴῃ μετασχών ἀΌΘΥ, νγϑὶ} τηϑῃ καί ἱπὶ ϑ''πηθ σομ πᾶ 
ἤδη. ΠῚ᾽ΆΘ6 [ὔν ἀ16 Εγρϑηζαμηρ γοὰ μετά τὰ τετολμηκώς σοι ϑομα, 
 θιοκον Ἐμθὶη. Μυβ. ΧΙ 5. 3815 δησοί γίθῃ Βϑὶθσθ βόορῃ. Απὲ. δὅ837 
α. Ὁ, Ἦ, 847 5ιπᾶ ποῦ σαϊγϑθηά. 

998 πείσεις ἂν πείϑεις σΘΌθΘη άπρσογθ Ηδπάβομυ θη. 
984 Εὺ, Υ. βομυιϊαὺῦ ΑΠΔ]. ὅόρῃ. οὐ Εν. 1864 5. 86 πημαν- 

ϑῆς μολών. 
3998 16 ἅϊίθυθ ΕΌσ δωρειάν ἐν δωρεάν Βαὺ Α. γοῃ Βοος 

Βουρϑβίθ], Υε]. Μοιβύθυμδηβ αὐ. ἃ. αὐΐ. βοῦν, 5. 315. 
948 ϑέλοις ἔν ϑέλεις σθῦθῃ Ἰάηροσθ Ηδηαβο νυ θη. 
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9456 Ηἰνβομιὶν οὐ κεῖ, --- Βγυποκ μαὺ ἄθθγ8}} εἵνεκα ἱπ οὕνεκα 
βοάπαογί; ἃθον οὕνεκα (οὗ ἕνεκα νρὶ. ὁϑούνεκα) Καηη πὰ Κοι- 
ἡαπκύίϊομ, πίοι Ῥυδροβιθοη βίῃ, ΥΩ Ἁϊ]Ἱ. Οὐτᾶθ ορίρυ. ρ. 856. Απᾶθυρ 
ΔΙφιβύθυ βδηβ ἃ. Ὁ. 53. 1177. 

947 χαΐ [ἂν καί Ῥογξοῃ. 
θ4---ῦτόδ βἰπα ἴπ ἄθῃ Ηδῃαβομυ θη ἄθπὶ ΟΚθᾶποβ σορθΌΘῃ. 

ἘΠΙΏΒΙΘΥ μαὺ 5816 χηἱὺ βθομδβὲ χζὰν ἢϑᾶθ ἀθ8 Ῥχοιηθίμθιβ ΘΘΖΟΡΘἢ 
(ΥΊΘΒΘΙΘσ ἃ. Βουρκ. 2. ἢ. ΑἸ οί, 1851 5. ὅ88 πό]]θη 847---359 
οὐθν 847 ---- 865 ἄθιη Οκθδῃοβ 18556}}. ϑ'ϑὴν υἱοῃξϊρ Ὀοπηου κί Ἠδνυίαηρ: 
δ᾽1Ά6 Εγζδμ]πησ νὸὰ Φαρίίοιβ ΤΗδίθη ἰβὲ 80 στοίβαγρ, ἀα5 ἀθν 
Πισέου ἀυγοῖ ἄθη Μυμᾶ ἄθβ Ῥγοιηθίμθιιβ ἔαδὲ Ζὰ γϑυῃθημη ἢ ΒΙ0 ἢ 
56] δύ Κυπὰ ρθουν, Υ}. διοι Ὑ76118 Απιηθυκυησ. 

948 πρός [ἂν ἐς σογίησοτθ Ηδηαβοιυ θη. ΝΆΘἢ ὙΆΙΟΚΘΠδ θυ 
Βριμθυκαηρ σὰ Εν. ΗΙρρ. Ρ. 211, ἀα[5 πρός ὨΐδΥ, τγὸ δὴ Κοὶπθ Β6- 
ΘΘΌΠΟ ΟὐοΥ Βορέαο σοάδομέ νογᾶθη Κὔηπθ, ἄθῃ Παϊν Βδῦθη 
τη 856, Βα θθη Ηδυΐαηρ τ. ἃμᾶθτθ πρὸς ἕσπέροις τόποις ἴῃ θη Τοχὲ 
δοβοίχὺ (Βουρὶκ ὕδηγν. ἢ. ῬΆΪΟ]. 1860 3. 417 βοιγοὶδέ προσεσπέροις 
τόποις); ΘΆΘΙ τα! τηδη ἐς 818 ὙΥ Ἰθἀθυ βοϊαπρ θυ ουβέθη 5106 γοῃ 
ἑσπέρους, πρός ΔΌΘΥ 818 τηρ τίβοιθ Κογγοκέαν Γὰν ἐς θο γδο ἴθ πᾷ ἄρῃ, 
Αρο. ἄον ὕ θου]Ἰθἔθυπμηρ θα βρυθομθμᾶ καϑ᾽ ἑσπέρους τόπους ΒΟ γΘΊθ6Ώ. 

9549 ΒΙοιπῇῆβ]ὰ ἕστηκε κίων .. ἐρείδων ἄχϑος. ---- πυϊομεϊσ ΒΗ] 
ΘΟΒδιηδηη κίον᾽ Γὰν ἄθῃ Π᾽08]: θύνγαβ δῃμᾶθυθβ ἰδὲ θυ ΡΊ σαὶ θοὶ ΗογΊΘυ. 

854 πᾶσι δ᾽ ἔϊν πᾶσιν ὅς ΜΙποϊκινιἐζ τι Ηθϑγδηη. Οαϊοίογχᾷ 
ἃ. Ῥογξοη ὅστις (Ο.!π6 πᾶσιν) ἀντέστη, ὙΥ ἈΠΟ. ]ΟΝ (ΟΡ βϑυν. οὐἱξ. ἴῃ 
ΑΘ. ἐγ. αοὐδ. 1809 γ». 217) πᾶσιν ὃς ἀνέστη (νρὶ. ἀαρορθη Βουρκ 
Ζ. ἔ. ΑἸ ογύν. 1885 8, 940, ΤῬίπάου ορᾶ. 1886 8. δ); ΝἄΚο Οραβο. 
1 1176 πϊπημηῦ ϑἷπθ 1 ΟκΘ Φυγίβοιθῃ πᾶσιν ὅς ἃ. ἀντέστη 8δῃ; ὟΥ 61} 
εἷς ὃς ἀ., Ηοἰτβδθῃ (106 ἄϊνθυβα ἄϊν. ταϑπᾶ, θῃιθμᾶ,, ΒΟΠμη 1866) 
πᾶσιν ὃς προύστη (νᾶ38 ἔγμ6. βομοι ΤΟΌθοὶς γΟΥΘ ΒΟ Ϊασθη, ΔΌΘΣ 
Ὑ]ΘΘΥ ΖΘ ΠΟΙΏΤηΘη: χὰ ϑόρῃ. Αἱ. 808 Ρ. 8555). Εἰηζὶρ υἱομέϊσ 
Βομθὶηῦ θυ δ πη8 Επηθηδείϊοη. 

959 Ηοϊπηβδίῃ ὙΊθάονἢ. 5. 98 ἐκφυσῶν φλόγα. 
11 πεὺ ΕὙΪΖΒΟΗΘ γον 8710 σοβοιζί. ΝΟΣ 3710 ἰϑδὲ ἄον Υ. 

Βίδγθῃα, πᾶμγθηᾶ 6 π80} 809 20} ϑομΠ]ἀουηρ οἷα Ὀοαθαΐβαχηθβ, 
800} γὸπ ΡΙμαδν ον μπίοα Μοιηθηὺ Ὀχίησί. ϑερμοῖς .. βέλεσι 
ΒΘΌΘη 8δηᾶθγθ Ηδηβουι θη, ἀπλάτου μαὺ βοιὰἐς μουσϑβίθὶ!ς: θυ 
Μϑά. Ὀϊοίοὶ ϑερμῆς ἀπλήστου βέλεσσι. 

5188. Ῥὶο Ηδπαβομγιξοθ μαῦθῃ ὀργῆς νοσούσης, ϑίοθαθαβ 
ΕἸον. ΧΧ 18 ὀργῆς ματαίας (ἃ. αἴτιοι Τὰν ἰατροί), ῬΙαΐ. ἴῃ οομη50]. 
δ ΑΡΟ]]. Ρ. 102 Β ψυχῆς γὰρ νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, ὅταν 
τις ἐν καιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ, Ἐπβέαίῃ. ». 696, 38 υἀπὰ 100, 21 
ψυχῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, ΘΌΘη8ο Οθογρίᾷ. Θποιμοὶ. ἰπ 
Βοίββϑοῃ. Απθοᾶ, 1 ρ. 100. Τηθμϊβί. οὐ. ὙΠ Ρ. 98 φάρμακον δὲ 
ὀργῆς οἰδαινούσης τὸ μὲν αὐτίκα λόγος ἐστίν, ᾧ σὺ τηνικαῦτα 
᾽ ’ 

ἐπραῦνας σφαδάξουσαν καὶ ξέουσαν ἔτι. --- Ηρφυηδηη, πΘΙΟμΘΣ Ρ6- 
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τυ κὺ ἱνοσοῦσα ποη οὐ πἰμηῖα, ϑὺ τηοᾶάστη Θχοθᾶθηβ ἴἰγὰ ᾿πίθ]]θρθπᾶδ, 
5θἃ αὐδθ6 ΠΟ ᾿πρ]θαῦ τη Π60 ρῬοβϑβιῦ τοῦθ ΟθηβοΥ! ἰγἃ θβϑβοϑ΄, μδὶ 
πο Ρ]αΐαγο ψυχῆς νοσούσης σΘΒΟΒΥΙΘΌΘΗ, ἀδΌθὶ ΔΌΘΥ Π8 0} 5680]. Α 
οὗ λόγοι οἵ παρακλητικοὶ ϑεραπεύουσι τὴν ὀργὴν ἀγριαίνουσαν καὶ 
ἐπαιρομένην ἃπ ὀργῆς σφριγώσης σοάδομί. Ἐοἰδὶρ γογιααὐθὺ ὀργῆς 
νοσοῦσιν, Ὠϊπάογῇ ὀργῆς ξεούσης, ΝΥ Ε11 φρενὸς νοσούσης. δ ψυχῆς 
νοσούσης ἄθῃ) ϑ'΄:ηἮπ6 ἃπὶ| Ὀθβύθῃ θηΐβρυϊομῦ, τὶγὰ τὴ ὀργῆς 818 
Θ΄'ὴθ. Βόῃοη ἴῃ δἰΐθῃ Ηδηαβομυ θη βίθμθηαθ Τθβϑαχῦ, α16 δὺδ ἀδὺ 
ΕΥκΚΙγαηρ σὸὰ ψυχῆς νοσούσης Θοπὐδίαπάθηῃ, Ὀθίγδομίθῃ πγἄάββθῃ. 

884 τήνδε τὴν νόσον σἰθοὺ οἷπθ Ἰάμσουθ Ηδηβο}Υ". 
986 Κοοῖκ κύδιστον. --- Οονοὺ μὴ δοκεῖν φρονεῖν. 
986 Ηρογηδηη ἐμὸν δόκει σύ, 61] μεῖξον δοκήσει. 
89δ δὲ τἄν ἔν δ᾽ ἔτ᾽ ἄν ΒΙοιηβθ]ά. 
998 εἴ. Ζυ, Ηθυβίθ]απρ ἀον Πθβρομβίοι μδὺ Ηρα δέ ἃ. λειβο- 

μένα νοσσθίαββθα (ἃ. ἴπὶ [ο]σθμᾶθη  Υ86 ἔτεγξε πο} Ῥᾶυ. ἃ ρθ- 
ΒΟΏΣ]6 068). ϑϑα ρδυίϊουϊα αῦθββθ πὸ ρούθδὺ ἤθαὰθ λειβομένα ἅθ- 
Ἰοπάσμπη οϑί, βθα οχοιαϊῦ δ᾽αυϊα ἴῃ δ ἰβίσορμδ᾽ Ηθυιηϑηπ, Ὑ ΘΙ ΟΠ 6. 
δακρυσίστακτον ἀπ᾽ .. ῥαδινῶν δ᾽ εἰβομένα Βοιγοὶθῦ ἃ. ἄδθοσ ἀϊθ 
Τιοβαγὺ ῥαδινόν Ὀθιμουκὺ ἱῬροίθδὺ υἱᾶθυϊ υϑυπμη 6586, αὖ ΑΘΒΟὮΥ]08 
ΘΧΡΙ ββουϊῦ τέρεν δάκρυον. ΥΘρθι ἄθι Ὀθάθηκ] Ομ θη βθ!]ὰπρ νοη 
δέ 8. Οὔθῃ χὰ 3521, Βυγραγὰ Θαυδοβίύ. στϑηλη. Αθβοι. ρ. 71. 61} 
δακρυσίστακτον ἀπ᾽... δ᾽ ἀδινόν. 6. ΜΟΙ ΒΕ. Μυβ. 19, 464 
(γάμου βόμοπ Ηθυαδηη ΕἸ. ἃ. τηθίγ. ῥ. 494) δακρυσιστακτὶ δ᾽. Τ) 88 
μϊῦ ἄἀθιηὴ α ΡῥυΥΪγ. ζυβδιητηθησοβούζίθ ἀσταχκτί ἀδυῖ ποῦ 818 Βοὶϑρ 
σοϊίθῃ. Ἐπ ἰϑὺ οἰπίβοι δαχρυσίστακτα δ᾽ Ζὰ ΒοΒγΘί θη, τνῖθ ΒΟΒΟ 
Μιποκν Ὀθιιθυκὺ μα. -- ῥαδινόν [ὧν ῥαδινῶν δηπάθγο Ηδπᾶ- 
βοῦν θη. 

406 ἐνδείκνυσιν αἰχμάν [ἂν ἐνδεικνύειν αἰχμήν δπᾶθγο. Ηδηᾶ- 
ΒΟΥ 6ῃ. 

407 Ἠρουηδηη {δακχρυχέει) στένουσα (80 ρσοιίηρο Η. ἐὰν στέ- 
νουσι), Ὀϊπάου οΥρσἅπτι περϑομέναν. Ιοὰ μαϊίθ ϑ᾽ ἑσπέριον [ὰγ 
ἄθη πούνγοπαϊσοηῃ Βορτ 

420 1)ὲβΒ μδηάβομυ Ὁ] 1016 ᾿Δραβίας ἰδ ταθύυ οι. ἀπνϊομεϊρ, ἃ. 
αἴθ Τρ ἀθ8 ἀδπη)818 νο] ο Καηπηίθη 1 ,.8η685 Κοπηΐθ ποὺ ἴῃ 80 
ὈΠΟΘΕΘΆΘΙΙΟΠΘΙ θἰβαο σουγάοκὺ πογάθῃ. Ἠθυϑηη ΦΣαρματᾶν, 
Ἠδϊτηβδίῃ (ὙΥΊΘάθυ. 5. 488 ἃ. Π)6 ἱπέίθυροϊ. δοπητη. 8]0. ρ. Χ) Χαλ- 
κίδος (ἀδλ8 5κγύμίβομῃθ Ομ κὶβ, υρὶ. ϑίθρῃη. Βγζ. υπίϑρυ Χαλκίς). 
Μαγίϊπ ᾿ἀρίας τ᾿, Ηατγίαηρ ᾿Δρίας τ᾽ οὔθν κἀρίας σσεσϑα ΟΠο. 428: 
ἀὰβ Ἰοέχίθσθ υπὐθυ]θσὲ στοίβθηι Βρϑάθηκθῃ (γυρ]. ϑύυαϊθαη χὰ Αβ0}. 
8. 12). Τοῦ Ὀιομίου Κοπηΐθ ἀἰθ Ουδπ δῦ οἰπθθ 80] μη ὙΥοσίθβ 

Ὡϑὸ ΥΠΙΚΥ ὈΘιδπάθὶπ, ἷθ ΘΓ Ῥθυβ. 518 Μᾶγος σοῦγδυομ α. 
οὐὰ. 29, 802, 31, 951 ἀϊθ νου]θίψίθ 5110 6 ἴπ ᾽δρτεμβάρης α. Φαραν- 
δάκπης Ὀδϊὰ ἰᾶησ Ὀδ]ἃ ΚυγΖ σϑποιημηθῃ Ἠδῦ. 

422 ἢ. ὑψίκρημνον [ἂν ὑψίπρημνόν 8᾽ ἘἸΜΒ]ογ. ὙῚΘ ἄδ8 
5.80]. λείπει ὃ καί γοιγᾶΐ, ποὶ]]ῖθ δὴ ἀυγοιμθ πδομέγδρ!οηθη Ζα- 
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βαΐζ γὸπ 8᾽ ἄθῃ φϑορυδρίβομθη Αηβέοίβ γοῃ ᾿Δραβίας Ὀδβοϊ ρθη. 
-- Βυγρθβ Καυχάσου πύλας. Ὑ͵ ΘΒ6ΙῈΣ Καυχάσου λέπας. --- Τ)88 
Πϑιησηᾶ 08 ὅ36 80). τ. τῃθῆγοσο Η. Βαθθῃ νέμονται: ἰἴοΒ ΒΔθ6 ἀϊθ 
μοϑασὺ ἀθ8 Μϑᾶ. νέμουσιν ὈΘΙΘΠμαΙἑοη 815 ΑὈΘΟΠΒΙ ΠΣ πδῸἢ νέ- 
μονται 412. 

428 ---480 16 Βοβρομβίοι μδὲ Ηθυηδ πη Βθυρθβίθὶ]ῦ τὺ ΤΊ σαηρ 
ΥῸΠ ἄλλον τ. ΑΠΠΔΉΠΙΘ δἰποὺ [}Ὰ}16Κ6 πδοὴ 431. γε]. δαοὰ Ὁ. ΒΡ Θοκ 
Βμοίῃ. Μυβ. ΧΙΥ͂ 5. 627, πϑ] μον δαμέντ᾽ ἀκαμάτοις εἰσιδόμαν ϑεόν 
Βογϑῖθέ, Ηοὶπιβόίῃ ΤῸ ρᾶγοᾶϊ ἱπ Αθβοῖ. ἴα. ΤΉ. οοπέογτη. Ρ. 8, 
ΑοΥ ΒΜ] ΙΟη6 Ζυδεύχθ ϑϑρί. 186, 912, 952, 980 πδομνϑὶβί. Ηρίμ- 
βδψῃ νϑυτασίθὲ εἰδόμαν ϑεῶν (80 ἀπᾶθγθ Ηδηαβοηγιξομ ἐὰν ϑεόν) 
δαμέντ᾽. αβΒ ἀκαμαντοδέτοις (ἀδαμαντοδέτοις) λύμαις δὺ8Β 148 
ϑίδιηχη, δὲ οὔθ Ὀθιηουκέ. Τιτᾶνα ἰδὲ οἷπ ΟἸοββθίὴ χὰ ϑεόν. ΑὉθΥυ 
ΘΙ τλαν οὐθν ἴάτλανϑ᾽ σἱοθὲ βἰθἢ, νυῖθ ΒΟΥΡΚ σθβθῆθῃ μδὲ, 8]8 
Ἰπ θγρο]θτέθ ΕΚ γυηρ Ζὰ ΘΙ θπηθη. --- "ἥτλανϑ᾽ ὅς [ἂν άτλανϑ᾽ 
ὡς ἃ. ὑπέροχον άν ὑπείροχον σεῦθπη δπᾶθσθ Ηδπαβομυέθη. --.- ον 
οὐράνιόν τε πόλον ἴδ] ἄδγ Βορυῃ Εγάθ: ΗδΗΏΔΠη “άτλαντος 
ὑπέροχον σϑένος κραταιόν. ὃς γᾶν οὐράνιόν τε. ἩδΔΊ]γὴ (Προὐδ. ΑΘβ αν]. 
Μομπδοη. 1835) ἴάτλανθϑ᾽ ὃς αἰὲν ὑπερέχων γχϑονὸς (χϑονὸς 5οοῃ 
ϑομ 2) κραταιόν, Πυᾶνῖρ α. Ρ]οἰέπον (Βοιχᾶρθ σὰν Κυπκ αι ΕΥΚΙ. 
νοι Ἀ. Αρϑῃι. τ. 3. Απίϊρ. 8. 28) ὃς αἷαν ἔϊτ ὃς αἰέν (αἶα ΒοΙ[δὲ 
μα΄, πίοιὺ Ἔγαθ᾽. --- ΕῸΣ ὑποστενάξει Βομτοῖδε Ηδυτηϑη, ὉΠ 
θη ΒΕρΡΎ ἀθ8 ΤΎαρθη8 χὰ ρΘΥΠΠΘΗ, ὑποστεγάξει ὩΔΟῊ ΗρβγοΙ. 
στέγει" βαστάξει, ὑπομένει, ϑιαϊάδβ α. στέγει: καὶ στεγόντων, ἀνεχόν- 
τῶν, βασταζόντων, οι. ἔγτγ. 319 πατρὸς [;4τλαντος] μέγιστον ὧἄϑλον 
οὐρανοστεγῆ, Ὀϊπάογῇ ὀχῶν στενάξει. 6 Υ ΒορΥ στενάζειν τηὰ!Β τγθσ θη 
ἀ68 ΕΟ] σθπᾶθῃ θθ θΘ μα] ἐθη πγογάθῃ, ΠῸΥ ΒορΥ δ ἀ65 ΤΥΔρΡΘηΒ βέθῃΐ ΠῸΣ 
ΓΥ στέγειν ἴδεί. ἨΗἸΘΥμΔΟΩ Ιδ[8ὲ βοὴ ἀἱθ Βοβρομβίοῃ οὗν ἴῃ 
[οΙσθπάθυ ὙΥεἶβθ μθυβίθι!θπ: μόνον δὴ πρόσϑεν ἐν πόνοισιν δαμέντ᾽ 
ἐσειδόμαν ] ϑεῶν, ὃς ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν | γαίας οὐράνιόν τε 
πόλον στέγων ὑποστενάζξει. 

4811. δή ἂν δέ ὙΥ εἰ]. --- βυϑός [ἂν βαϑύς ἀπᾶάοτο Ηδπηά- 
ΒΟ υ  θη. 

488 ἢ. κελαινός ἐὰν χελαινὸς δ᾽ ΤΔΟΙπδηη, πάθον γογβοίχέ 
δ᾽ πδοὸὴ "Ἄϊδος. Ηροὶτηβδίῃ γαγηναϊοί ἐμβρέμει [ἂν ὑποβρέμει ἃ. 
ἀλγοῦσιν ἔν στένουσιν, ὙΥ61] ἀχοῦσιν. 

488 προυσελούμενον ἔδν προσηλούμενον (παῖδ ε ΘΓ η) δαί 
Αβκθυν Ὠθυρϑβϑίθὶ]ξ πϑοὴ Ατὐἱβίορῃ. Ετῦ. 730 ἃ. Εὐγτη. Μ. Ρ. 690, 12. 

442 ἨἩθαΐῃ βροτοῖς δ᾽ εὑρήματα, Μεΐποκο. δὲ πράγματα, ἘῪ. 
ὟΥ. ϑβομιιϊαλ (ϑαίαγα οὐἰξίοα, Νϑα-Βέγδιεζ 1874) τὰ δὲ βροτοῖς 
δωρήματα: ἃἄδ5 Του] οἴογίθ ἰδὲ γἹορ,. 

440 Μροίηθκο εὔσοιαν. 
450 Ε΄. Ῥογβοὴ κοῦτι. --- Τἴ θογ ἀήσυρος Υ6]. α΄. Ουγέϊα5 Βέίαάϊθη 

παν ας ῖ, Οὐ 18 8. 507. 
4δ8 Ὀγοῦγοο ὁδούς δὰ5 ϑίον. Εο]. Ρὰγβ. 1, Ἡρυτηδηη φύσεις. 
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Παῖβ δυσκρίτους Δ0 ἢ σὰ ἀντολάς σομότέ, μαί Ηοϊπηβόίῃ ὙΥΙΘάθτῃ. 
3, 48 Ὀοπουκί. 

459 σοφισμάτων ϑίου. ΕΠ]. Ῥῃγ8. 1 1, ΕἾοΥ. 81, 1 υπᾶ δηᾶογο 
Ηδη βου θη ἐγ νοφισμάτων (σοφισ δῖὰ Βδπᾶθ γοη {πρβίου Ηδπά.). 

461 Ηθφιηβέθυμναϊβ (ζα [υυκίδη. 1 Ρ. 88) μνήμης (α. γραμμάτων 
τε σύνϑεσιν). ὭὯϊΘ Βροιηθυκυαπρ Ηθυτηδηπβ Ἰωα]ΐο αρίϊιβ δὲ δοϊωσπο- 
ἀϊὰβ οὰτὰ δρουίο ροπθίϊνο ΘΟΠΪ σαν ἐργάνην. αὐϑηη 5] Μουσῶν 
6Χ μουσομήτορα Θοδββοὺ ᾿πἰθ]]οσθπάυμπιἢ Καμη πἰοηΐβ σαροη ἀϊθ6 ἴθ ογ- 
ΘΙ μΒὑἸηπρ’ ἀοΥ Ηδπάβοηυ. ἃ. Ὧθβ ϑίοθαθιβ οπέβομοίἄθῃη. ἘΠμῚ ἰδὲ 
8ΌΘΝ. τηϊπἀθν τἹο ἰρ σοβαρσ, χὰ ἐργάνη 86] Μουσῶν ἃυ8 μουσομήτορα 
2ὰ Θγρἄηζθῃ. ἐργάνην σἰοοῦ ϑ.ο00. ΒΊΟΥ. ἃ. Ο., ἀθν Μά. μα ἐργαν», 
γῸ Ἰπρσβίου Ηδπᾶ ἴῃ ἐργάτιν γου δα]. 

408 σάγμασιν [Ὧν σώμασιν Ῥαανγν. Ηθητηδπη “111 ἀδ5 σώμασιν 
γῸη) ἄθῃ Κουρθι} ἀθὲ δαΐβιίζοπᾶθηῃ Ποὶξου υϑυβύθῃθῃ τ. γϑυρ]θιομί 
σωματηγός, σωματηγεῖν; ΔΌΘΥ ἴῃ ἀΐθδοὰ ΚΘΐπηθ ραΐίβὺ 68 πίομξ ζὰ 
ξεύγλαισι, ἀιο πἰομῦ χὰ ἄθπι ἀϑάδηκθη ὅπως... μοχϑημάτων γένοιντο. 

406 γένοινϑ᾽ ἔν γένωνθ᾽ ὭὌανοβ. -- ἅρμα τ᾽ [ἂν ἅρματ᾽ 
Θ'η6 Ἰάπρογθ Ηδηαβομυ. 

408 ναυτίλων Ἰάπρογο Ηδῃαβομυ θη ΓΥ ναυτιλόχων (ἃ. 1. 
ναυτίλων τι. ναυλόχων). 

4710 σόφισμ᾽ ὅτῳ ἔδει σοφισμάτων Ἰάηροτο Ηδπαβοιυ θη. 
412 αἰκές Τὰν ἀεικές Ῥούβοῃ. Βγῦποκ πέπονθας αἰχὲς π. ἀἁ. 

φρενῶν πλάνῃ. Ἠθγτηδηη π. αἰκὲς π. ἀ. φρενῶν, κακὸς δ᾽... πεσὼν 
καχοῖς ἀϑυμεῖς, Ἠδγίαμηρ π. εἰκὸς πῆμ᾽, Ηοὶτιδδίῃ Κυ. ϑέυᾶ, 968 
αἰχὲς πεπονϑὼς πῆμ᾽. 9686 Ἀπᾶογυπρ ἰδ υπηδίϊρ. 

418 ἔ. Νδυοκ πέπονθας αἰχὲς πῆμ᾽ ἀποσφαλεὶς φρενῶν, ἄλλων 
δ᾽ ἰατρὸς αὐτὸς εἰς νόσον πεσὼν (οἄδν αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων, πϑῃπ 
Βαγ. ἔν, 1086 ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων οἴνγα, πἰομξ δὰ 
ΕΌΥΡΙά68, ΒΟΠάθυ 818 ἀἴθβοὺ ϑ.6116 βίβιηηθ) δεινῶς (οἄδυ κακῶς) 
ἀϑυμεῖς. Ὅϊ6 υἱομέϊσο ΕγκΚΙδγυηρ σὸη κακός τωϑομὲ ἄϊθβθ ποὶϊ- 
σϑμθηᾶθη Ἀπάθγυαμρθη πἀπηδίϊρ. 

415 Ἠαγίυπῃρ᾽ ἰατέον, ΝὍθοκ (Βαυ]]οἐΐη ἀθ 1᾽Αο. 46 ϑ5ὲ. Ῥός. 1863 
ὃ. 84) ἃ. Μοίπθκο Ῥμ1|ο]. ΧΧ 62) ὅτοις εἶ (οἄθ᾽ οἵοις εἶ), Ηδοΐπι- 
βόϊῃ αὶ, ὟΥὙ 611] ἰάσιμον (τιϊῦ ᾿ἄπρθγθη Ηδηἀβομυ θη), Ηθυνθγάθῃ 
ἔχθϑγο. οὐἱὺύ. ῥ. 98 ἰατὸς εἷ. 5. οὔδῃ χὰ 49. 

419 οὔτε ἔϊν οὐδέ Ἰάπσοντθ Ηδηἀβοιυ θη. Ὀάσοσθα ἰδὲ πἰομὶ 
1 ἔο]σοπάθῃ ἴουβθ, τῖθ Β]ομαῇθ] ἃ νν11}1, οὔτε ἔν οὐδέ Ζὰ Βοέζθῃ. 

4941. ἔχουσ᾽ .. χολή ἔὰμν ἔχοντ᾽ .. χολῆς ὙΊοΒοΙοΙ. Μϑηῃ 
Ὀγϑαομῦ 4180 ποὺ τηϊ ΗθΥτδη 2 Ι ΒΘ 494 ἃ. 495 εἶπα 1 }10Κ6 
ΔΩ ΖΌΠΘὮΠΊΘΗ. 

4906 Βεἰβὶρ χἄμ᾽ ἄκραν, Ἠδυύαηρ σύν τ᾽ ἄκραν (θιοΥ συγκα- 
λυπτά τ᾽ ἠδ᾽ ἄκραν). ϑομδιηδηπ Ἴδηρμεβ Εοκοπϑε οἰ", ἀθον ἡ 
ῥάχις τρεῖς ἐπωνυμίας ἔχει, καὶ ἣ μὲν πρώτη καλεῖται αὐχήν, ἡ δὲ 
δευτέρα ἰξύη, ἣ δὲ τρίτη ὀσφύς ἘΠ. Μ. ». 6836, 38.(. Ηργπδπη 
ἱμακρὰν ὀσφύν ἀϊοῖϊξ, χυοᾶ 68 ρᾶγ8 δἰΐδῃι οδἄδῃη ΘΟΙΡΥΘμομἀθραί᾽. 



142 ΑΔμδην. 

ΑἸΠογαϊηρ8 μαϊξθ πδο ἄθμι 5.80]. χὰ Ἐπτ. Ῥῃδη. 198 (νρ]. Αὐὶ- 
βίορῃ. Βυϊθ. 1064) ἀθὺ ϑοινγαηζ Ὧθ8 Ορίογεϊθσοθ Ὀθβοπᾶθγθ Β6- 
ἀθαΐπηρ ἴῃ ἀθγ ΕΠΡΥτοιηδηξϊθ. τ. 65 ἰδὲ τη] ὁ, ἀδίβ πδοὴ 496 
ΘΙ ΕΒ δα ΘΙ Ἀ]]6ὴ ἰβὺ, ἱπάθιῃ ἄδ8 Αὐρθ ἄθ8 Βϑοισθίθοσβ γοη καὶ 
μακρὰν | {κέρκονΣ δα (ἄκραν. ὀσφῦν αὐϊντίθ. Ζὰ ἄδι οδίσϑη Ετ- 
ΚΙἄγαπρ' υο]. Οἴϑαν ἃ. 0. 

ὅ05 πάντα ἴὔν ταῦτα δηᾶετο Ηδηβοιυ θη. Ναῦοῖ πολλά 
ΠΔ0}) ΕἸ, ἔγ. 862, ὅ, Τιποχοί. ΥἹ 1083. 

511 ΚρΟΚ μ᾽ αὖἶσα ἔν μοῖρα. 
19 πλήν ἔζν πρίν Ἰάπσοτε Ηδπἀβοιγ ἔθη. 
ὅ20 οὐκ ἂν ἐχπύϑοιο [τ οὐκ ἂν οὖν πύϑοιο οἷπθ 7ὔηρουθ 

Ηδπάβομυθ. Απάᾶθτθ Ηδη βου θη σοῦθη οὐχέτ᾽ ἂν πύϑοιο. 
521 Ῥα]ογ οὔ που. 
522 Ηεϊμηβδίῃ Κυ. 8.. 5. 142 τοῦτον [ἴν τόνδε ὁ᾽΄. 
οϑῦ ΗρΥΔμπ μάλα μοι τοῦτ᾽ ἐμμένοι. 
941 χοΙάϊ880 νἱάθέυν δάγθυ θέα ἱουιϑ] θυ βἰ στ βοδη8 (Ηει- 

8). ΠΙπάογῇ γυιοφϑόροις. ΕὙΪΖΒΟΙΘ χαλκευμάτων. Ἡρϊτηβδίἢ 
μυρίοις δέμας διακναιόμενον μοχϑήμασιν. 

481. Εὰν ἰδίᾳ γνώμα ἘΒοϊδὶσ αὐτογνωμόνως (γν ταδομὺ Ρο- 
51 {10π), ΠΙπάοτῇ αὐτόνῳ (οῃπθ Οἰθυνα}ν) γνώμᾳ, Μοίποῖκο αὐτόβουλος 
ὥν (ϑορί. 1068), 61] οἰόφρων γνώμαν. Ηθίπιεδίῃ (6. ἱπέθυρ. οὁ.Ψ 
αἸθ. Ρ. ΧΙ) αὐτοβουλίᾳ, Ὑ  ΥΥΆ}} ἠἡλεᾷ γνώμᾳ. ὙἱΘ]]οἰομὲ σᾷ δίχα γνώμᾳ. 

45 Ἀϊμαογῇ ἴδ᾽ ἂγ φέρ᾽. --- ἄχαρις χάρις [ὰν χάρις ἄχαρις 
ΤΟΣΠΘΌ 5. 

ὅ48 ἀντόνειρον [Ὧν ἰσόνειρον Βοϊεῖρ (ΘΌΘπβο ἰδὲ ΟἸο. 8319 
ἰσοτίμοιρον ἃυ8 ἀντίμοιρον τ. ἀθοΥ ΘΒΟ ΒΘ Όθηθηι ἰσο--- οπἰβίαπ θην. 
Ηρουτηδηπ ἴῃ ὅδ8 λέχος εἰς ἔτ καὶ λέχος. 

549 ἢ δέδεται αὶ Μοίποκ Ζοιίβοιν. ἢ, ΑἸῈ, 1845 9. 1068 
γ᾽ δηχύ. --- οὔπως [ἂν οὔποτε ῬΆΙΟΥ (Ηθιηδπη οὔπω). --- ΗδΥλ πη 
ἁρμονίαν βροτῶν, Τϊπάοτξ οὔποτε ϑνατῶν τὰν Διὸς ἁρμονίαν ἀνδρῶν. 
0} Βδὺθ ϑνατῶν τ. ὅθ0 πείϑων (σον δμη! οι βοιγθὶδέ τπδη πιϑών 
80 δηάθγθη Ηδηάβοῆγ.) ὈΘΙ θΘ ΒΔ] θη. 

4 προσιδοῦσ᾽ [ἢν προϊδοῦσ᾽ Ἰάπσοτο Ηδηἀβο υ ίθη. 
ὅδθ0 ἐκχεῖνό ϑ᾽ ὅτ᾽ ἔτ ἐκεῖν᾽ ὅτε τότ᾽ (ἀπᾶοτο Ηδηβο τι δίθη 

ἐκεῖνό τε ὅτ᾽) Βτυποκ. 
9 εαΐίβ δὴ μου Ἠρθβίομθ 8415 ϑομιυθδέου ἀδθὺ ΟΚθδηϊάθῃ, 

πο, νῖΘ ΗΘΥΤΠΆ ΠΗ τηθὶηΐ, 815 βομνγθοίοσ Ὧθ5 Ῥχοιηθέμθαβ θϑζθι μπὲ 
ΓΑ, ΘΥΡΊΘ οὐ 5100} ἄδγϑιβ, 48 ἀϊθ ΟΚϑδπϊ θη ἄθη Βγαιυίροβδηρ βίηρθη. 

5601 ἴδοι ἴοὸ 'ἰπ ἄγ Καηϑβὲ γ6}]. ἢ, ΕΠΡ ΘΙ δπη ΠῸ Ιοπθ, ΗδΔ]]6 
1808 ἃ. Αγομδοϊορ. Ζοὶθ. ΠῚ 5. 37. 

ὅ04 ΠΙηάοΥ πδοὴ Θπ6} ἢ, ἀπᾶ Βορθοτί. ποιναῖς. Η. Θ ΘΡΉΘητι8 
ποινά (τὶ ομέϊσον ποινή) σ᾽ ὀλέκει; 

ὅθθ.. ἃ ἃ [ὃν ἃ ἃ ὃ ἔ Ὀἰπᾶονῇ, --- μὲ τάν ἔν μὲ Ἰὔπρουθ 
Ἡδηἀβοιυ θη. ---- οἴστροις ἴῃ Μ νοι ογβίου Ηδπᾶ, Κουγ. ἴπ οἷστρος. 

ὅ08 ἄλευ δᾶ [ἂν ἄλευ᾽ ἃ δᾶ Τὶπάοτε τοΐξ ΒΟὨ]Θαβηθν (σα ΕΈΤτη. 
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ΝΜ. ν. 00, 8) πὶ 465 Ὑϑυβιηδίβθβ τ ]6η, Ηθυπηδπη τηϊξ ΑΥ̓ΒΘ] Δα 5 ἄλευε 
δᾶ. Ζὰ ἀδν Εὐκάγαπρ υρ]. ΑἸγθηβ ΡΊ]ο]. ΧΧΙΠΙ 908. --- ΝΒΟΝ δᾶ 
Βαῦθη αἰθ ΗΔ Πἀβο Υ ξθη πο φοβοῦμαι. τ Ιο65 ΤΥῊΙΚΙηΐοα σου !ρὺ Πα. 

10. ὙΜΊΘΒοΙον δόλιον ἅμμ᾽, ΚύρΙΙΥ φόνιον ὄμμ᾽, ὙΒοΙηδ5 
(ἄπο. σε]. Απζ. 1859, 49 8, 885) ϑαλερὸν ὄμμ᾽. 

912 κυναγεῖ [ἂν κυνηγετεῖ ἨρΥΠΊΔΏΗ. 
514 κηρόπαχτος [ν κηρόπλαστος Μοΐποκο. 
1 ἢ. Παγίαμρ ὑπνολέταν. --- ἰὼ ἰὼ πόποι ἴὰν ἰὼ ἰὼ ποῖ 

ποῖ πόποι πόποι ϑιοΙ 16 Υ. --- ποῖ [τ πῇ ηροτθ Ηδηάβου θη, --- 
πλάναι μαὺ Μρίποκθ εἰηροίασί. Ηδγηδηη ἄγουσιν {μακραὶ οὔδτ 
χϑονὸς) πλάναι; Ὀϊπάοτγῇ οΥσδηγὺ πάλιν. 

511 τηλέπλανοι ἔὰν τηλέπλαγκτοι 6 ]6Υ. 
19 πημοσύναις [ἂν πημοναῖσιν Ἠρττηδηη. --- ἐή [ἂν ὃ ἔ δῖον 

ἃ. ὅ99, 602 Πιπάοτγῇ, 
82 μὲ δαεὺ Εγξαγαξ εΥὐρϑηνί, 
ὅ99 κέντροις, ἰώ [ἂν κέντροισι ἈΠ διβῖσ. --- φοιταλέοις Τγ 

φοιταλέοισιν ἨΘΙΙΊΔΠΠ, ὙΥΘΙΟΙΘΥ γΟΥΠΘΥ χέντροις (φρένας) οἄδι κεντή- 
μασιν ΒΟΒγοὶ ύ. 

601 Ἥρας Βαὺ Ηδγηδηη δῖ5 ἄριῃ 96 Πο]. τοῖς τῆς Ἥρας οτρδητ:ί. 
000 τί μῆχαρ, ἢ τί ἔν τί μὴ χρή Μαγνίϊη (τέ μῆχαρ; τί ΕἸπ1516γ). 
008 φράξε τᾷ [ὔν φράζετε Ἰάπροτα Ηδηαβοιν θη. 
009 ὅπερ ἢν ὅτε Εΐγιι. Μ' ". 162, 80. 
Θ17 πᾶν γὰρ ἄν [ἂν πᾶν γὰρ οὖν Ἰάπρογο Ηαπαεοιτιξοη. Απ- 

ΒΡΥΘΟΒο μα Ἰοάοοι ΕΥϊζβεοηθ πᾶν δ᾽ ἂν οὐ. 
021 σαφηνίσας ἔδν σαφηνίσαι Τὐηνοοᾷ. 
028 ἢ. δᾶ] Ηδγνγᾶθη βία. οὐἱξ. ἴῃ ροβϑί. βοθῃ. αὐ. 1872 

ν. 9ὅ τηἱῦ ῬΆΙΕΥ ἔν ᾿πὐθυρο]ουί. Ηδθυιηδπη ἰδὲ σθπθὶσί, πδοὴ 62. 
ἄθῃ Αὐβ[8}} Ὧθβ γοπὶ 890]. δησοίμηγίθη ρυβοα ἃ δεῖ (ΕΥ̓ ποΚοα 
χρὴ) γενέσϑαι, ταῦτα καὶ γενήσεται ΔΖ. ΘἤγηΘη, Ὠδὺ ΔΌΘΙ δυο ἢ ἀϊθ 
ΦΥΙΣΟ θη 618 ---21 4 629---30 Ῥορβέθῃθηδο στη πη 16 Ὀθιηογκί. 

620 τοῦδέ σοι [ἂν τοῦδε τοῦ ΤΌΣΠΘΡυΒ. 
028 Μ ϑράξαι. Οορεί Νον. [,6οὐ. ρ. 60ὅδ άηγε ἔν ἀϊθ Πἅπροθ 

ἀ68 α ἴῃ ϑρᾶξαι ἀὰ8 Ὑ͵οΥίβρ᾽οὶ μοὶ Ατὶβϑίοί, Βμϑὲ. ΠῚ 11, 2 Θράττης 
εἶ ὑπ ϑράττει σε 8. 

029 Βγυμοκ π80}} οἶπθὺ γοὰ ΤΌΣΠΘΡαΒ Δησ ΙΔ γί [,Θβαγί 
μᾶσσον ἢ ὡς. ΕἸΠΗΒΙΘΥ ἀδομέθ δ μασσόνως ἢ μοί, Ηθγδπη 85 
μᾶσσον ὧν ἐμοί. ΤὈϊπάον μα ὧν δα σ ΘΠΟΙΏΤηΘη, τ]. ἀαροσθη ΗΝ. 
Εδγβίου Π6 αὐξγδούϊομὶβ ἀϑὰ ΑΘΒΟἢ. Ρ. 28 (ἱεοπβοπίδηθαμη ποη δὲ 
ἸΟἀπὶ ΟΟΤΔΠΑΙ οὗ γθ πὶ ἰρβδπι δᾶ αὐϑηὴ ουγῶ βροοίαϊ ἰθὺ 856 ΘΟΠ- 
Ρδγαν 1). ΤΔ8 ἀρου]θέοσέθ ὡς νου θιασθη ΒΘΚΚον Ηοιηθυίβομθ ΒΙ δέξου 
5. 814, Μοίπθκθο ῬΆ1]0]. ΧΙΧ 237, βοηῃδιηδῆη ΠΘῆγθ σοη ἄθη Ἠδᾶδ- 
ἔθ] 5, 238, ὑγϑίομοῦ ζὰ ἄρῃ Ἠθϑαϊξαΐθ Κοπιμιύ, ἀδ8 ὡς 80} 
ἄμ) Κοπηρδυδίῖν τυϑηϊρϑίθηβ γϑίϊοπ611 ΘΌΘΠΒ0 σαῦ Ὀογεο ἐσὺ 561 815 
ἤ οὔδθὺ 88 οἹθιομ ϑἀθυίθμάθ ἀθαΐβοηθ δ18᾽ ἀπ “τὶθ᾽ (γρ]. αδέύ. 
85]. Απ2. 1802. 1Π 5. 729 (.. 
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636 Ο. ΒΙΡΌΘΟΚ ἰϑὲ σοποὶσί, ἀἰθβθη ΟΥ5. 815 [ηἰθυροϊδύϊομ Ζὰ 

β υθμθη, ἀπ δυο ΠΙΘῚ ἀϊθ 80 ὅπῆρ νθάθυ Κθαγθηᾶθ ὙΊΘυΖ }] θυ 

ἌοΥβθ Βουζαβίθ θη. Μ|ΙΡὺ πιϑν Βϑομὺ πὶγὰ τπδὴ ἄθῃ ὅ δϑύβθῃ (68 

Ργοιαθίμθυαβ ἀϊθ ὅ ουβϑίθῃ ϑυβθ ΟἀδΥ ἴο θῃύβρυθοῃθῃ ἰ8586}. 

6037 τἀποκλαῦσαι [ἀν κἀποκλαῦσαι δπάθογτο ΗδηβοιΥ 6. 
042 Μοά. (πιῖῦ ἄθῃ ταηοβέθῃ Ἠδπάβομν.) ὀδύρομαι ἀδθοὶ γρ. 

αἰσχύνομαι. Μὶιλ Ταγοομῦ νϑυβομιδῦ τη 8]]σϑηηθὶη αἷθ στΐθ ὑὐθου- 

᾿Ἰθἔθσαπσ ἃ. πἰπηπιῦ δἷηθ βομ]θοΐθ Κουυθκίυυ ἀν δυῖ; ἀθηπ οὗνγαβ 

δπᾶογθϑ ἰδὺ αἰσχύνομαι πἰομέ. ὙΊΘΒΘΙΘΙ ὀρένομαι. 
057 νυκτίφοιτα ἀπᾶάοτο Ηδηαβο νυ θη, νυκτίφοιτα δείματα ἴὰΓ 

νυχτίφαντ᾽ ὀνείρατα πδοὰ ΤΥΚΟΡΙγ. 325 Νδυοκ. 61] “ἰθὺ νυκτί- 
φοιτα φάσματα (πδοι ϑορῃ. ΕἸ]. 602) νου. 

667 εἰ [ἂν κεὶ Νάθου. --- πυρωπόν [γ πυρωτόν ἄπορον 

Ἠδηαβο τ θη. 
068 ἐξαϊστώσοι [ἂν ἐξαϊστώσει ΒΙοτηΠΘο]ά. 

617 ΜΖέρνης τε κρήνην (δπηίον ἐγ λέρνης ἄκρην τε. ΒΙοιηῆοὶὰ 

ἀκτήν τε “έρνης. Βοἰδὶρ ἃ. Ηδττηδηη “έρνης τ᾿ ἐς ἀκτήν. ὙΔΕγ- 

ΒΟ ΠΟἢ γογᾶδηκι τη ϊΘ Πιοβατὺ ἄκρην ἀογ ἴὐθθυβοιν χρήνην 

ἅδον νᾶμα (“έρνης τε νᾶμα), γ5]. Εὰν. Ῥμδπ. 120 Ζερναῖα νάματα. 

680 ἄπτερος ἔϊν ἄδ5 πητηθίγβομθ αἰφνέδιος Ἠθδάϊδιη. Ῥογβοη 

αἰφνίδιος αὐτὸν μόρος. ἘΠ]ΠΙΒΙΘΥ ἀφνίδιος, Οαἰδίογτα ἐξαίφνης μόρος. 

Ηθυθδμη αἰφνίδια. ὙΥΊΘΒ6Ι6. αἰφνηδίς (νρ]. Ηθττηϑηηβ ΑΠῈ}.), 
ΤΌΘΚΟΥ αἰπεινός. 

088 ὅ τι [Ὦγ ἔτε ΤΌΣΠΘΟΙΒ. 
084 πόνων [ἀντ πόνον δηᾶογο Ηδηαβοιυ θη. 
680 Κὔομϊν (8. 403) ἔχϑιστον (γΩ}. 1]. 9, 312). 
081 ἃ ἃ ἂν ἔα ἔα Ηατγίαησ. 
688 ,. Μροά. οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὐχόμην: ηὔχουν 360]. ἃ. τηΘ ΕΠ ΓΘΥΘ 

Η. --- Ηδυπιδὴη οὐπώποτ᾽ οὐπώποτ᾽ πδοῖὶ οἰπίσοη Η.: Ὀιπάοτ δᾶ} 

ἄρῃ Τοχὺ [γ ᾿οκοημαῖ: οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ἐν ἄντροις ἐμοῖς 

ὧδε παραξένους μολεῖσϑαι λόγους εἰς ἀκοὰν ἐμάν, ϑομδιηδηῃ οὔποτ᾽ 

οὐπώποτ᾽΄. Ιοὰ παῦθ οὔποϑ᾽ (ὧδ᾽) οὔποτ᾽ σοβομγίθθθη. --- δυσ- 

ϑέατα καί [ἂν δυσϑέατα δηᾶοτο Ηδηάβοιυ θη. ---- δείματα κέντρῳ 

ψύχειν ψυχὰν ἀμφάκει [ἂν δείματ᾽ ἀμφήκει κέντρῳ ψύχειν ψυχὰν 

ἐμάν οὶ. ἨἩρυμδπη πήματα. λύματ᾽ ἀμφάκει σὺν κέντρω. 
Μαεΐποκο Ζ. ἢ. ΑἸν. 1844 8. 11 ψήχειν (ὑεῖ. ϑίοῦ. ΕἸ. 358, ὅ8 ὥσπερ 

ὁ ἰὸς σίδηρον. οὕτως ὁ φϑόνος τὴν ἔχουσαν ψυχὴν ᾿ἀναψήχει). 

Ὀἰπάοτέ δείματ᾽ ἐμὰν ἀμφάκει κέντρῳ ψήξειν ψυχάν. 16 Ἀπάθγαησ 

γοη ὟΥΟΙ!, πϑιομου ψύχειν τοὶ πα. 1601 σογθομύξου σὲ μα, ουὺ- 

βομοὶηὐ 415 ἀϊθ δηπθθτηθαγβίθ. --- Π 88 οἷπθ ἰώ εἰἰσὺ 61}. --- εἰσ- 

ἐδοῦσα ἔὰν ἐσιδοῦσα ἃπάθγθ Η πα βου θη. 
100 χθείαν ΤᾺΣ χρείαν τ΄ δηάοτο Η. 

106 βάλ᾽ ἔδει μάϑ᾽ ἀπᾶάοτο Ηδηβο γι ἔξθη. Ηδγίυπρ ϑυμῷ ἔμβαλ᾽. 

108 Ηρυτδμη τρέψασα πδοὶ οἰπίσθῃ Ηδηδβομτίδίθη. 
111 ἐξηρτυμένοι ἂν ἐξηρτημένοι οἷπθ δπᾶθυθ Ηδηβοι Υ, 

Αμἤδησ. 145 

112 ἢ. Ὁῖ6 Ηδηβοιυ θη μαῦθη ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γύποδας: Τυτ- 
πθῦι8 πόδας, ἘΠΙΊ5]ΘΥ γ᾽ ὑπό, Ηαγίυπρ ἀλλὰ λισσάσιν πόδα. Ἠοτ- 
ἸΏδηη ἀλλὰ γυϊ᾽ ἁλιστόνοις. Ὠϊ6 ἄῦον γυῖα σοβομγίθθθπο ΕΚ ἄγυπν 
πόδας (Ἡδδγοῖὶι. γυῖα μέλη. χεῖρές τε καὶ πόδες) μαὺ ἀ845 Υοτί Γύ- 
ποδὰς φοβομδῆθη, πουΐϊπ τηᾶπ ἄθπ Νϑιαθη οἷπθθ ὕοἸΚοβ απ (Γή- 
παιδες, Θορίάθη). --- Μοίμποικο (ΡΏ110]. ΧΧ 1718) πίητε Φυυ βοιθῃ 
πελάξειν ἃ. ἀλλ᾽ οἷπα Τιὔοκο δα (οὐ γὰρ προσήγοροι ξένοις πέλουσιν); 
705. Μογοῦ (85, 16) 1} πδὸὰ 7138 ἀϊθ Ἄογβθ 1729 --- 81 οἰπβούζθῃ: 
οἷπθ Πιὔοκο πϑοὸὴ 1718 βυομὺ Β. Ἐοίβ (5. 24) Ζὰ ουυγθίβθῃ. 

110 πρόσπλατοι [ἂν πρόσπλαστοιν ἘΠΠ5]6γ. Υρ]. 511. 
111 Ἡρυτάδηη πἰτητηῦ δυΐ ατυπὰ ἀθὺ οὔθη δηροί γίθη ϑ' 6] 160 

ἄθῃ Αὐδί8}} οἷμθβ ὕἴϑυβθβ 8ῃ: σμερδνοῖς ᾿άράξην κύμασιν βρυχώ- 
μενον. ρΊΙ. ἄασορθη ὙΥ 6115. Απη. ἘΒοθοτνί. μαὺ ἥξεις δ᾽ ᾿4ράξην. --- 
Ἠοῖβὶρ ψι}} 1717--- 728 πὸ 791 νουβϑίζθῃ, νγᾶβ πιοηῦ δησθῃί. 

1382 Α-. Νδυοῖκ λόγος πολύς. 
139 ᾿4σἰδ᾽ ἴὰν ᾿4σιάδ᾽ ἘΠΠπ15]6Υ. 
188 ἨἩοϊμηβδίῃ Ιου. 5. 97 ἐπέσκηψεν (γρ]. Ῥογβ. 102, 814, 

140). ΑΘΥ ἐπέρριψεν ᾿ἰδὺ οΠδΥΚὐθυ ΒΕ ΒΟΠΘΥ. 
141 Ζι μηδέπω ᾽ν (58ο Τύχη. ἐὰν μηδ᾽ ἐπῶν) νοὶ. Ασ. 1200, 

νὸ ΕΏΡΟΥ ἀλλόϑρῳ ᾽ν διποπάϊοτῦ μαὺ (Αμγθηβ Πθ οὐδϑὶ οὖ δρΉ86Υ. 
Ρ. 24 Ὀοζυγοῖοιῦ ἀϊθ ἈΑΡΒᾶγθϑθ ἀθ5 ε οὶ ἐν ἃ. νϑυϊδησὺ μηδέπω 
προοιμίοις). ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ μηδ᾽ ἐπῶν ἐν φροιμίοις. 

142 ἢ, Τὰ ἀοκβιομὺ δὰ ἀΔ8 [ο]σθπὰθ αὖ (σὺ δ᾽ αὖ σοῦθῃ ἀϊθ 
Ηδη βου οι ἱπὶ ἔο]ρ. .) Βδὺθ Ἰθὰ ἔα μον ἐὴ ἐή (ἀϊο Ηδηάβομυ θη 
ὃ ἔ) ἄρπι Ομοῦθ ρβϑρθῦθῃ, ἀδτηϊ δον αὖ αὐ 696 ὈαΖίθμθῃ Κϑπη. 
Δι αϊθ Υ. 148 ἢ. βἰπα ὈΘΒΒΟΥ 8π ἴο ρϑυϊομύθί, υπὰ ἀοὺ αθρθηβαύζ 
ἰπ τί που δράσεις κτλ. ἔογᾶογὶ σὺ δὴ (οὔογ ἤδη) κέκραγας. 

149 πέδοι ἔν πέδῳ Ὀϊπάοτῇ, 
188 ἥδοιο ἄν ἔὰν ἥδοιμ᾽ ἄν οἷπθ δπάθγθ Ηδηαβου . 
160 Μροὰ. ὄντων τῶνδε μαϑεῖν σοι (ν σθε ἴπ Ἰἰΐαγα) πάρα: 

ΤΌΣΠΘΡιιβ τῶνδέ σοι μαϑεῖν πάρα. βομαὐ νουααὐοὺ τῶνδέ σοι γηϑεῖν 
πάρα, ΝΥ 61] τῶνδ᾽ ἰανϑῆναι πάρα. Ὠϊ0 ΜογᾶοΥὈπ8 ἀθγ [6116 ἰβί, 
τγῖθ 68 βομοὶπὺ, δὰ8 ἀογ {ὐϑυβοιυι στοὰ τῶνδε ΔὈζαϊοϊΐθῃ, ἱπῆο!ρ 
ἄἀθυθῃ ἀδ8 γογάγβηρέο σοὶ πϑοθῃοὺ οὐρἅμπτῦ θγάθῃ ταὰίϑὑθ ᾿υϑᾶ γ0η 
γεγηϑέναι (γεγαϑέναι, γα]. ΟΠο. 772 γαϑούσῃ) παν γαϑέν ἀὐτὶρ ὈΠ1ΘΌ. 

1601 ὁ Μοίποκο σκῆπτρα δὲ στερήσεται οὔθτ δ᾽ ἀποσυλήσεται. --- 
υανὶρ κενεόφρων. 

1060 Βγυμποῖκ ϑεμιτόν ἔν ῥητόν. 
110 Απᾶρτο Η. μαῦθῃ πρίν Δὰν πλήν ἃ. λυϑῶ [Ἂν λυϑείς, 

Ὀιπάον πλὴν ἐὰν ἐγὼ ᾽κ δεσμῶν λυϑῶ, Ἠατγίαηρ πλὴν ἐγὼ αὐτὸς 
ἐκ δεσμῶν λυϑείς, ΜΥΘΒοΙοΥ ἀν᾽ (ἅ. 1." ἀναλυϑείς) [ὰγ ἄν. 

112 αὐτὸν ἐκγόνων [ὃν αὐτῶν ἐγγόνων δηάογο Η. 
710 σαυτῆς [ἂν σαυτῆς τ᾽ ἀπάρογοε Η. ΒΙοιηῇοϊὰ μή τι, Ηοτ- 

Ἰϑπη σαυτῆς γ᾽. Ῥδπη πιϑὑθ 65 χαὶ μὴ σεαυτῆς γ᾽ μΒοϊίβοη. ΥΕ]. 
Ζζὰ 248. 

βσοηυσοε, Ῥσχοσαθίμθαβ. 8. Απῆ. 10 
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180 ὙΥοᾶον ἄδυ πῆδῃ εἰ πόνων Κοιτὶσίθγθη, ποοῖὶ σοβίδιἑοὺ γάρ 

θη ϑαΐζ ἢ πόνων --- ἐμέ ὉπδΌϑπσὶσ τὰ τδο θη. 

781 Απᾶρσο Ηδπαβοιυ θα Ὀϊθίθη ἐχλύσοντά με. 

189 τούτοιν μΒαῦθ ἰθὰ ἔΐδν τούτων σοβοίζί. να]. Τηθ]}θ 

Θιαᾶϊοη 8. 46. --- λόγων Βαῦθ ἰοὰ ἔὰν λόγους φΘΒο γ ΘΌΘη, υγ6}} ἀθυ 

Αοο. Βὺν ροβϑχὺ νσασγᾶθ 818 ἀἰγοκίθβ ΟὈ͵θκὺ γοῃ ἀτιμάσῃς. ἘἸΠΙΒΙΘΥ͂ 

λόγου, Ἠοἰπιβόνῃ ἀτιμάσῃς μ᾽’ ἔπους, ΖδκαΒ ἀτιμάσῃς φίλους. 

184 Ἠογνθγάθη φράσω πλάνην. 

1901. ἠπείροιν [ἂν ἠπείρων Ἠογποτᾶθη. 10 Τωάοϊζθ ποῖ 791 

ἰδὲ σου Ηθαΐῃ ἃ. Βταποῖ Ὀθιμθυκὺ σογάθῃ. ῬδΙΘῪ {1}} ΕὙρΊα. ΙΧ ἀ68 

Προμηϑεὺς λυόμενος: εὐθεῖαν .. ἄφνω Μοῦ οἰπῆάσοπ; ἀΌΘΥ αἱ] 

Βορεάδες πνοαί Κόππθοῃ πίομὺ ἵπι Οβύθῃ δηρθποιηπιθι ὙΥΘΓάθῃ. 

192 πόντου ἴὰν πόντον ἀπάθογτο Ηδηἀβου θη. 

194. Ηθτιιαππ Φορκυνίδες ἐὰν αἵ Φορκίδες, ΘΌΘη5ο 7917 οὔτε 

νύχτερος. --- ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ κυκνόφορκοι π80}} Ἠθβγοῖ. φορκόν᾽ λευκόν, 

πολιόν, δυσόν ἃ. Επγ. ΒΑΚοΙ. 1862 πολιόχρως κύκνος (οἄθν κυκνο- 

κόρυφοι. κυκνόκορσοι). : 

801 ΕἸΠΙΒΙΘΥ τοιοῦτον ἕν σοι, ΒΙοιηβο]ἃ τοιόνδε μέν σοι: Ὑρ]. 

ἄαρεσοπ Οὐτᾶθ δρὶστ. ρ. 80. -- ὕππὰϊ, ἰϑὺ Ῥαῖθυβ Ὑ ϑυπιαύαῃρ 

φροίμιον (ἂν φρούριον). 
808 Πιπαογῇ ἀκλαγγεῖς. 

806 ἢ. πόρου ἔϊε πόρον ἀπάογο Ηδπαβομυ θη. Δ ΊΘβθιοῦ Πλου- 

τωνόσπορον. --- ΕἸΠΙΒΙΘΥ γῆς. ΒοΥρκ, πο μ ον ΦΘΕΥΌ. Ξ ῬΆὨ1]1Ο]. 81. 

409 ἄδεσ ἀϊθ παντοτρόφος λίμνη μδπάο]ύ, Κελαινῶν, ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ κελαι- 

νόφυλον. ὙΔΒΥΒΟΒ ΘΙ ΠΟ ἰδὺ τηλουροῦ δὲ γῆς 2 ΒΟΒΥΘΙΌΘΗ. 

817 ἐπανδίπλαξε ἔὰν ἐπαναδίπλαξε Ὀϊπάον. Υ]. Ο. Ἐν. ΜάΠοΥ 

6 γρϑθᾶ, 80]. Ρ. 18. Ε ἘΞ. 

8922 ἥνπερ ἴὰν ἥντιν᾽ Ἡθγδππ, ὙΘΙΟΒΘΥ δὺο ἣν πρίν ἡτού- 

μεσϑα ἴὰν ταῦ! οι μᾶ]0, τγὰβ Κόομ]υ (8. 408) ϑιαρῆθ]. 

829 γάπεδα ἔμν δάπεδα Ῥογδοη. Υγρ]. ΟΜο. 198 α, Ὀιπαογΐ 

Τι6χ. Αθβθι. απο γάπεδον. Μοίποικο λάπεδα, ΥΥ Εἰ] γῆς πέδα. 

831 ϑᾶκος ἂν ϑῶκος Βτυμποκ. 

835 Τυγπθῦυβ ἔσεσϑ᾽ εἰ. Πἰπάον “μῖο σϑύβὰβϑ δυὺ ἀθι πα ὰΒ 

οδὲ δαὲ οχ ἄυποθυβ νϑυβῖθαβ ἀοίθοιβ οοπϑαύαβ᾽. Πδ΄8 πὰ ἀἷθ Υγοτΐθ 

μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι 418 ΟἸοΒδθτα σὰ ἐἰ]Π σθαι βθῖθη, Βαθθῃ Ηδυίαπρ (ή δὴ 

μάκαιρ᾽ εἶ), Ηοἰπηβόίῃ ὙΥΙοάοτι. 5. 177 (κλύουσαν εἴ τι)» 61} (εἰ 

τὴν τάλαιναν) νοτταυίοί, ἀπᾶ ἰοὰ μᾶ06 τηϊοῖ ἐγ ΠΟΥ ἀ!θβθῃ Δηρθ- 

ΒΟΏ]Οββθα, ἱπᾶθιη ἰοῃ οἰπθη Θθάδηκοη νῖθ κλύεις μάται᾽ ἢ τῶνδε 

προσσαίνει σέ τι; γογταϊίβίθ. ΑΌΘΥ ἀοὺ Ζυβαῦζ μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι ἰϑ8ὺ 

ποῦ ὈπΌΥϑυο Δ... 
838. ΥῇΘΙ] εαἰτησαξ πϑο ἀΐθβομι ὕοιβθ οἷπο 1 ὔοκθ 8δῃ. Π6ὺ ὅθ- 

ἄδηκο ἄοπθο δὰ πο οὐἱβ δχίγθιηδιη ταρθπὶ Ὑθηΐγθε᾽ [ἰθρὺ ἱπὶ 

Ργἄβ. χειμάξῃ. 
839 μέλλονθϑ᾽ ὃ Β8ὺθ ἴθ ἂν μέλλοντα βθδοίχί. 

840 κεχλήσεται [ἂν κληϑήσεται Ἰάπρογο Ηδπάβο!γ θη. 
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848 ἢ, ἘΠΠΊΒΙΘΥ τέϑησ᾽ ἐγκύμονα. Ὀϊπάονξ {ἰρὺ ταὶ ἘΠ] πΊΒΙοῪ 
849, ΟΟΥ δὴ αἴθ ὅϑ3':61160 οἰπθϑ δηάθσῃ σοίχοίθῃ 561. Ηθυτηδηη πἰτητηῦ 
ΠΔΟῊ ἀθιηβθὶθοα οἷπθ Τιἴοκθ δὴ (παύσας τε μόχϑων τῶνδε φιτύει 
γόνον π80ὴ} Ξϑᾳρρ]. 312). δ ἀϊθ Εγνϑμπυηρσ ἀον Εγζθαρσυπρ ἔθ]. 
π. ἀῶ καὶ ϑιγών πὸ ἐπαφῶν ἀθονῆ ἄββιρ ἰδί, 80 βομϑὶπὺ Ηοίταβδίῃ 
ἀα5 Ἠϊομίρθ σούγοθη σὰ μΔΌΘη, τ] ομθὺ τ΄ π8ο ἐπαφῶν εοἰπρσοίαάσι 
πα φιτύει γόνον [ὧν καὶ ϑιγὼν μόνον ροβοίχῃ Παὺ. ---- ὙΥ̓ΊΘΒΘΙΘΥ 
γέννημ᾽ ἁφῶν ἐὰν γεννημάτων (Ηδἰτηβόςῃ Εἰοἔαν φιτυμάτων), απηδίϊρ. 

88 πεντηκοντάπαις [ἀν πεντηκοντόπαις Ἰάπρογο Ηδηαβου θη. 
88 Μϑά. τοῦ ἄθῃ τηϑἰβίθῃ Ἡ. ϑηρεύσοντες. νὰ8 ὟΥ 611 τοϊῷ θυ 

Βοιηθυκυπρ γουίοϊαϊσί, ἅδίβ ϑηρᾶν ἃ. ϑηρεύειν δέξογαο Ὀδὶ ΑΒΟΏΨ]Ο5 
“Θυ) ρθη, ουυθίομθη᾿ Ὀοάθαίθ. Πἰπᾶου ϑηρεύοντες δὺβ οἰπίροι Η. 
ον Ὀιομέου νἄταθ ϑηράσοντες σΘΒΟΒΥΪΘΌΘΗ ΠΆΡΘη, ΘπΠ ΟΓ πίοι 
ἀδ8 Ῥγἄβ. δι βϑύζθῃ σὺ ]θη. Υ]. ϑϑρύ. 406 μαντεύεται γο0η οὐβίου, 
μαντεύσεται Ὑοὴ ΘΙ ΘΓ Ηδπά. 

889 ἢ Νδῦοκ φϑονῶν δὲ σωμάτων εἴρξει ϑεός. --- σωμάτων 
Κδῆμρ πὰ δαΐ αἷθ. δυπρίτασθη, ποὺ δα ἀϊθ Τπρ!προ Ὀθζοσθη 
γογάθη, Ηθυτηδηη πἰμημηῦ ΖυΊΒΟμθη δέξεται τ. ϑηλυχτόνῳ ΘἷΠθ 
Πάοκθ δῃ. ἀπᾶθυθ ἰθβθῃ δαμέντα (τ|ῖθ οἷμθ σουϊηρθ Ηδηάβοιγ., μδ0) 
οὔθ δαμέντας. οΓ ΕΘΏΪΟΙ βομοίηῦ ἄθῃ τχηρίβίθῃ ἰπ δέξεται Ζὰ 
᾿Ἰθσθη: Παγύαπρ κλάγξεται, ϑομδιηδηπ ῬὨ]]ΟΙ͂. ΧΥΤΙ 228 δ᾽ ἐνέξεται 

. ἄγει δαμέντων, ὙὟ. Ἠοβιηδπη 94 ῃγῸ. ἢ, ῬΗ. 8ὅ, ὅ89 δεύεται .. 
“Ἄρει δαμάρτων. Το μαῦθ ἐγάμου δ᾽ αἰμάξεται γογηιαϊού, μα]ὲθ δΌΘΥ 
7ο χὺ ἀθὴ Τοχὺ ἔν ὈυδαομΌδγ. 

804 ἐπ᾽ ἔν ἐς Ἰάπροτο Ηδπαβομυ θη. Ἐθθηβο 866 ἢ, ἀπαμ- 
βλυνϑήσεται ὰν ἀπαμβλυϑήσεται ἁαπᾶ δυοῖν [ὰγν δυεῖν. 

810 Ηθυηδῆπ πηϊὺ βου, δέ ἂν δεῖ, 16 ϑοθο θη, ὑγϑὶ 6 
ΗἨθυτηϑπη Ζὺγ Βοβίδβιϊσιαπρ δηβηγῦ, σομὄγθη σὰ 878. 

812 Ιοὰ παῦθ κχλεινὸς ἵνις ἐὰν χλεινοῖς (ἃπᾶογτο Ηδη βου θη 
κλεινός) φθβομυίθθθη, υγϑὶ] οἷθ ϑαθβίαποϊν ἔθ], ἀπᾶ ἐκ τῶνδ᾽ παρὴ 
πόνων ΘΟ σ 6] αϑ5θη. ἃ τπθηγοθ δπᾶάθτθ Ηδη βου ἔθη ἰπ ἀθυ 816]- 
Ἰὰπρ' γοῃ ἐκ τῶνδε Βομδηκοη (τῶνδ᾽ ἐκ πόνων ἐμέ, ἐκ πόνων τῶνδέ 
με, ἔκ πόνων τῶν ἐμέ, πόνων τῶν ἐμέ). 80 βομοὶπέ ἀϊθ 1ιΘϑατὺ ἀ65 
Μρά. κλεινοῖς οἷπθ Ὑϑυθπάσπο νοὶ χλεινός ππᾶ ἕνιες (ενος παπᾶ ἐνις). 
ἐκ τῶνδε αὐθὺ πδομύγρ!ομθ Εγρϑπζαπησ Ζὰ βοῖμ. ΥΩ]. ΡΆ110]. ΧΧΧΙ 
5. 

814. Ἡδυμδηὴη ἂυ8 Ουθ], Τιτανὶς ϑεῶν. Ηοἰπηϑδίῃ Τιτανὶς 
ϑεός. --- Ἐϊηῖρο Ηδηάβοισ. μαῦθῃ χρόνου [ἂν λόγου (νρ]. Ῥετξ. 718). 

811 ἐλελεῦ ἐλελεῦ ὰν ἐλελελελελεῦ Ῥαυν. 
8718 φρενοπλῆγες ἴδγν φρενοπληγεῖς Οονού. Νοῃ ἀθν Αμδ]ορσὶθ 

Κη 68 ΠῸΣ αἴθ ΕΌτμ φρενοπλήξ, πἰομὺ φρενοπληγής σΘΌΘΗ. 
881 χραδία [ἂν καρδία δηάθγτο Ηδπαβομγιδη. 
884 Απάϑγθ Ηδηαβομγ θη παίουσ᾽ [ΔΓ πταίουσ᾽. --- ἘΠῚ ἀϊδ 

ἘγΚΙᾶγυπρ τρ]. ταοΐπθ ϑιυάϊοη χὰ Αβοι. 8. 8. 
887 ὅς ἔν ἦν ὅς ΤΥΚΊΪο5. 
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893 ὙΙΘ]]οιοῦ ἰδὲ χερνήταν γ᾽ τὰ ΒΟΥ Ὀ6η. 
894 ὙΥΘΙΪ, ϑίομον 8817 ἦν ὈδΙ ΘμΜ], μήποτέ τοί μ᾽. 
895 ἢ, πότνιαι μαὺ ὙΥΙΠΟΙΚΘΙΙηὰ πη ουρδησί. --- πλαϑείην γαμέταᾳ 

ἔὰν πλαϑείη (τοι ᾿ἀηρδίον Ἠδπᾶ ἴῃ πλασϑείην Κοιγὶρσίονο) ἐν γαμετῷ 
(γαμετᾷ νοπ προς Ἠδπηα) Οὐδηΐθυ. 

898 16 ΕΥκΚΙδναπρ νοῦ Ὀδαθυ]θίη (ζὰ ϑόορα. Ὁ, Κ. 608) νἱν- 
σἰμτίαβ του τη ΘΟπα πὶ ἀθίγθοίϑηβ φυνοκυγθιβοπα, σιϑὺῦ Ηθι- 
8 416 ΕΥΚΙἄγαμρ ὙἹΥΡΊΠΙ88 ΠΟ ΔΠΊΔΠ8 Δ] ἸΟαἶτι8 τυ ἱ. 6. 6χ- 
ῬΘΥΒ ΘΟ. 

899 ἀμαλαπτομέναν ἴζγ γάμῳ δαπτομέναν ὙΥ 6]. 
900 δυσπλάνοις ἃ. ἀλατείαις [ἂν δυσπλάγχνοις τἀπὰ ἀλατείαισι 

δ άθγο Ηδηβου θη. 
901 ΕἾ, ΕἸΤ 8] ἃ. Ηθυτηϑηη ἡγ 0] ] 6 ἀπ Ἰβύγορ βοθ ἘΘΒΡΟΏΒΙΟΩ 

Βϑυβέβι θη. Ηθυτηᾶπῃ ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅτε (ὅτε [ἂν ὅτε Αὐμαϊάυβ) μὲν 
ὁμαλὸς ὃ γάμος, ἄφοβος, οὐδὲ δέδια μηδέ τού μὲ κρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως προσδράκοι ὄμμ᾽ ἄφυκτον. Βοίμο Ὀοίχαομίοὺ ταὶ Πθομὺ οὐ 
δέδια 818 ΟἸοββθπὶ γσὸμ ἄφοβος. Ὀϊπάον ἐμοὶ δ᾽ ἔτε μὲν ὁμαλὸς 
ἄγαμος ὃ βίος ἐν πατρὸς δόμοις. ϑοῃδιηδηη ἐμοὶ δὲ τίμιος ὁμαλὸς 
γάμος, ὙΦ] ἐμοὶ δ᾽ ὅτῳ μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος, ἄφοβος. Ιοὰ Πδὺθ 
δοτιμενομαλός ὶπ δὲ τιόμενος ὁμαλός σοϑπαογί, --- ἴπιὶ ἘοΙσοπᾶθῃ 
ἀπ] σθη Μυβογᾶνθ ἃ. ΒΙοιαβο]α ϑεῶν, οι ἐχ ἃ. πον ἔρως (κρεισ- 
σόνων ἐμοῦ ϑεῶν ἄφυκτον). --- προσδράκοι [ἂν προσδάρκοι ϑΑΙ ν᾽ Πἰα8. 
- θιμᾶογτ ἀπολέμιστος τ. γενοίμαν Διός. 

9017 ἢ. θα 1μοβαγίθη αὐϑάδη φρονῶν ἃ. τοῖον, 6106 δηάθγο Η,, 
Ὀ62. Βοδογύ. Ὀϊθίθη, σοσθη Ὁ. δαὺ ΗἩθυηδηη τηϊὺ δου αἷἰθ ωϑβαγύ 
465 Μρά. ἔοβιρϑμδ θη. 

910 ϑρόνων τ᾽ [ἂν ϑρόνων διᾶάογο Ηδηαβοιν θη ὑπὰ πατρὸς 
δ᾽ [ἂν πατρός τ᾽ ΤΟΣΠΘΌυΒ. 

911 τόδ᾽ Μ γομ ογβίθυ, τότ᾽ νοὴ ᾿ησβίον Ηδπᾶ. 
918 Μ τοιόνδε (ὥ νοι 7 ησδίον Ηδηὰ ἀθθυσθβοιυῖθθθῃ). Ἠδυθαπρ 

καὶ τῶνδε. 
9117 Ῥογβοὴ τινάσσων χειρὶ πυρπνόον βέλος. ὙΥ 611] τινάσσων 

πυρπνόον χεροῖν βέλος. 
921 }ὴ1ΆῸ Ηδπαβογυ θη σοῦθη αὑτῷ. 
922 εὑρήσει ἔν εὑρήσοε ἃπᾶθγο Ηδηαβομ νυ θη. 
928 ΒΙοιηβοὶα βροντάς. ΥΥ͂ 61] ὑπερφέροντα. 
924 πέδων Βᾶθ6 ἰοὰ ἐὰν νόσον (ἴὰἙ Μ 88 νόσων Κουτὶριου) 

σοβοδγθῦθη. )αἱβ νόσων δὰ8 ἀθογ Εγκιάγαησ ἔνοσεν πὰ ἀθν ΞΟ] [8- 
81100 ὧν Θἰ'Π68 ἃπμάθσθῃ  οὐΐθβ θη ϊβϑίδπαθηῃ ἰϑύ, μαὺ ΗἨθυνογάθη Ὀ6- 

τηθγκί. ὈΙοβου ἀδομίθ δὲ βάϑρων (οἄον πέδου). Ἠδτίαῃρ τενάκτορ᾽ 
ἔννοσιν. 

926 1,. Βομιηϊαΐ τῶνδε πρὸς κακῶν, Μ62)] Μ κακῶν γοῃ δυβίθυ 
Ηδπᾶ, κακῷ γοὴ ᾿πρδίοσ ΗἨδπᾶ ἢαΐ. 

982 ἢ πῶς δ᾽ υ. δ᾽ ἄν [ἂν πῶς υπὰ δαί δηάθδτο Ηδη βοῦν 6}. 
984 τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἔὰν τοῦδέ γ᾽ ΕἸΙΏΒΙΘΥ. 
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942 Νάυοκ Βυϊ]]οίϊη ἀθ 1᾿Αοδᾶ. ἀθ ϑ5.. Ῥόζϑθυβυ. 1863 3, 838 
τὸν Διὸς λάτριν. 

945 ἢ, ἐφημέροις [ἂν τὸν ἡμέροις διᾶᾷογο Ηδηαβομγι θη. --- 
Εὰν πορόντα μᾶῦ 68 υἱϑὶ]θουῦ προδόντα (88) σομοίίβθῃ. 

948 1)ὰ ἅθγ Μοά. πρὸς... τ᾽ (ἀαγάθον ὧν νοι χυοὶδον Ηδπᾶ) 
ὈΙοίθέ, 80 βομϑὶπὺ 419 ϑυτηαύαηρ ΠΙΠάοΥβ, ΘΠ Υ πδοὴ 996 πρὸς 
οὗ τ᾽ Βοιγεῖθι, πὶ ῬΙδίχθ σὰ βθῖη. [ἢ ρ]θίομϑι ΥΥ δἶβθ ξαίβὺ Ηδυτηδπη 
πρὸς ὧν τ᾽ δα. ΑἸ]Θὶπ 685 ᾿δβὺ βἰομβ!. Ὀθὶ βοϊομου Αὐυΐίαβϑδυηρ ἀ88 
ΤΘΙΩΡῸΒ νοι ἐκπίπτει ποὺ σαὶ οὐ κἸάτθα. Τάγατα μαὲ ΕἸΤΙΒΙΘΥ ταϊὶ 
Βθομὺ πρὸς ὧν (οἴπθο τὲ) νϑυϊδησί. Ὑρῖὶ. χὰ 948, -- Βὰν ἐχπίπτει 
πδῦθ ἴοὰ ἔγάμθν ἐκπίπτοι νϑυτηυΐοί. 

960 ἕχαστ᾽ ἔκφραξε ἔν ἕκαστα φράξε διᾶογο.͵ Ηδηἀβοιγυξϑη. 
959 Ηογνθγάθῃ καὶ κάκιστα, 5ΘὮΥ ΔΗΒΡΥΘΟΒΟΠΑ, 
961 γὲ ἐὰν δέ δηάθγυθ Ηδῃάβομυ θη. 
908 ῬαΙθυ ἐμοῦ. 
9θ0ὅ Μροά. καϑώρτοσας, ὙΟΥΪΠ ὁ 88 « Οὗθ᾽ ὦ ρϑιηδοιὶ ἰδέ, 

ἃ πάθγθ Ηδη βου θη χαϑώρμισας. Ηδτιηδπη κατούρισας, ντὰβ ΕἾΘΥ 
Ὠοῦ σοοϊρποὺ δύ. 16 Ἐπάπηρ οσας Κὔπηϊα νἱθηθην αυῇ καϑήρ- 
μοσας, ἀἴθθθ5 δῇ καϑήρμασας Ὀγίπσοῃ, ἀὰ δΔοἢ βοπβδὺ καϑηρμόσϑαι 
πὰ καϑηρμάσϑαι γοΥν ΘΟ μβοὶῦ πγογᾶθῃ Ζα καϑήρμασας (Βαδὺ ἀΐοῃ 
[οβ θέ μγθη᾽) νυ]. Ηθβυοῖ. ἕρμάξει" στηρίξει ἃ. ἥρμασεν᾽ ὠχύρωσεν. 

9608---Θ910 βἰπὰ ἴῃ ἄθῃ Η. ποοῖϊ ἄθπι Ῥγοιηθίμθαβ σθσθῦθη, ΠῚθ 
γοδέσο Ογάπυηρ μαὺ Ευξαγαν Ππουρθβίθ, που, ὙθιομοῚ ἀϊθ 
ΒΔ ἀβο υ  ]166 Ογάπαηρ ὈΘΙθΘμδ]10, νν}}} 970. τοὶ ΚΊΘῺ] βἐγθίομθη. 
0. ΒΙΡΌΘοΚ μἅ}0 968 ---970 [ἄν ἀποὺ, ΜῈ: Πϑομὲ μὲ Κϑοὶς σδῃγῃ. 
ἢ ῬΏ11Ο]. 81, 840 πιϊῦ Ἠοἰβὶρ σοῦ 970. οἷπθ 1,10 Δ ρΘΠουη ΠΊθη. ---- 
φῦναι [γ φῆναι 969 ἀπάογο Ηδηάβο νη, 

914. Νδοκθηδοῦ (σα Επιν. Ῥμδπ. 082) δὰβ δἰπθὺ φουίηρθγθη Η, 
συμφορᾶς (γᾳ]. ϑορῃ. Ο. ἢ. 0645, ΤΈυΚκ. ΥἹ 28). ρη Ὀαίν οὐκιἅσί 
Ηθυτηδπῃ ἵῬγορίθυ οᾶϑιι8 ὑπιοβ᾽ ἃ. τϑομύξοσυϊσί ὙΥ ΘΙ] ταϊῦ ΟΠ. 81. 

9117 σμικράν ἔν μικράν Βγυποκ. 
980 Εὰν Προμ. ὦμοι. “Ἕρμ. τόδε Ζεύς μδΌΘη Τομτηδηη (6 

ὁμου. βγϑῦ. Ρ. 124), Μοίποϊι, Β.. ϑοιιποίαθν. Προμ. ὥμοι. Ἕρμ. ὥμοι; 
τόδε Ζεύς ΚουγὶρΊουί, νγθ 1] οἷπθ Απύ]αθθ θοὶ ἄβοιυ]οβ παν ΒΪΘῚ γου- 
Κοπημηῦ. ἘἾ8 ἰδ ΔΡΘῚ ὦμοι, τόδε τὰ Βομγοίθθῃ. Υρὶ. βέυάίθη χὰ Ἀςοἢ. 
5, 40. ΄ῖθ Βουκῦμπημ! θη Αὐὐαββαπρ σὸπ τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ 
ἐπίσταται (Βοίμθ: Ιογϑιὶ ἰᾷ νοοαρθαϊαπι ποβ86 δύψαθ αὐϊ 68ὺ ποραξ, 
αὖ αἱ παπαπδιη ἀο]θαί, βθὰ ρεογροίπα ἔγαδίαν δ] ]οἰδαῦθ) θα βρυϊομύ 
ἄθιῃ ζΖυβδιηιηθηηδϑηρσθ πἰοῃί. 

984 ἢ, ν1}} Καὶ 6] πὸ 996 πχηβίθ]]θη. 
980 παῖδ᾽ ὄντα μὲ ἔὰν παῖδά μὲ ἀιᾶογτο Ηδηβομυιξοη. Ηθρι- 

Ὡϑὴη ὥστε παῖδά μὲ (νρ]. Ἠοϊπιδδί Ιπᾶϊγ. ρου. 5. 15). 
988 πεύσεσϑαι [ἂν πευσεῖσϑαι ἀπᾶάθγο Ηδηβο ἔθη. 
992 αἰϑαλοῦσσα [ἂν αἰϑάλουσα Οδπίον. 
99 φράσαι ἴὔγ φράσειν δηᾶθγο Ηδηβομυ θη. 

πος ὁ - το σὺ τ  τ-  ῸΨΞΊ Εν Ὁν- 
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998 ὦπται [Ὧν ὦ παῖ δπᾶθγθ Ηδηαβομυ θη. ΥΩ]. 5080]. τε- 
ϑεώρηται. 

1001 1}. διοκθηδοὺ χὰ Εν. ΗΙΡΡ. 805, ἘΠΤΏΒ]Θν χὰ ϑοΡΆ. 
0. Β ἐῤδ, ἮἩ Ηδυονὶ ἃ. Ὁ. δ. 6. 

1002 μήποϑ᾽ [ἂν μηπάϑ᾽ ἀπᾶοτο Ηδη βου θη. 
1008 ἔς κέαρ | λιταῖς ὰνγ λιταῖς 1 ἐμαῖς (Βοθογί. κέαρ λιταῖς. 

ἐμαῖς) Ῥογβοη. 
1009 ἢ. Νοῆ οἰποὺ Βθιμθυκαπρ γσο Κίδα]α, ἢΔῸΘ ἸΘἢ βἰδίὺ ἀθὺ 

ἔγάμοσθη Ἀπᾶθγυμσ λιάξῃ (ν5]. Ηφδυοῖ. λιαξόμενοι᾽ σκιρτῶντες) 85 
ὈΣΒΡΥ Πρ] οΠ6 βιάξῃ πιοαἀθτοϊηροβοίχί. Βαγροβ σφαδάξεις [ν βιάζῃ. 
Αὐοὴ ἀἰθ Ἀπᾶάθυπιπρ σοὸὰ Ηοίταβδίῃ (Ἰπαᾶϊν. ἴὔθου]. 8. 836) δάκνων 
[ἂν δακών (πδοι 680]. Α) πῖγὰ ἄσγοιμῃ αἴθ οὔθῃ δηρσθίμηγέθ 5.6116 
Επτ. ΗΙρρΡ. 1228 415 υπηδύϊρ ΘΙ ]Θ56Η. : 

1018 ἀοροὸὰ αἷθ σον δμη! θοῦ δυΐσθηοιηπθηθ Απάθγυηρ σΟὴ 
ΘΔ] Υ μεῖον πἰτηταῦ Ηδ]τ (1μθοὐξ. ΑΘ 50 ἢ. Ρ. 9) ἀδ5 ἃ οι] δου μεῖζον 
ἴῃ Βομυΐζ. Υρ]. δαοῖ Θοῃδτηδηη Μϑηΐβδω δῃ. οριιβο. ΠῚ ρ. 87. Ἐπ 
νγγαθ ἀδηη μηδενὸς μεῖον ΟὗΘΥ ΥἹθ] ΠΏ ΘῺν μεῖον ἢ μηδέν ΠοΙίβοη. 

101171, Α. Νϑιοὶς πέμφιγε βροντῆς... πατὴρ ἀράξει τήνδε α. 
1028 διασπαράξει σώματος. 

1021 ΒΙομιῆθὶὰ ἄψορρος. --- δέ σοι [Ὧν δέ τοι οἷπθ ἰἄάησουθ 
Ηδη βου. 88 Ὑθυβιμθυμθ τοὶ βομϑὶηῦ θο ]ο8. Ἀοὶβὶρ δ᾽ ἔτι. 

1028 Ῥαὺὰν σώματος ῥάκος μέγα. Ἠεϊπιβδίῃ ὙΥΙΘάοτ. 5. 480 
σώματος μελάνδρυον. 

1025 Α. Ρ4]}185 χελαινόχρωτον. δηΒΡΥΘΟΒΘΠά. --- ἐκϑοινάσεται 
ἔν ἐχϑοινήσεται Ναυοκ Εν. 5. ΠῚ 5. 118. Ὑρ)]. Ευγν. ΚΥκὶ. 3517 
τεϑοίναται, ὅ80 ϑοινάσομαι, ἘΠ. 836 ϑοινασόμεσϑα. 

1026 Ηαγίυαησ καὶ τοῦδε. --- τὶ ἐν τοὶ ἀπάθσθ Ηδηβοιυ θη. 
1081 Τὰ Μ ἰβὐὺ λίαν εἰρημένος ἃι8 λείαν εἰριμμένος Κουτγὶρίοτί. 

Ηαγίαπρ νουτηαξοὺ ἐτήτυμος. ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ ἐρρωμένος. ἰο Πᾶὺθ ἐγ Υ 
8ἃη ὀρϑούμενος (,,βῖο ὈΘνΔΒγμοἰξομᾶ, 5:90} Ὀοϑυδυϊσοπᾶς, γρῖ. 
Ηοτοά. ΥἾ 108) σοάδομύ. ΑΌΘΥ ἀδ8 {Ὀου]]ϑοσίθ βομθὶπὺ Πα] θᾶ Υ 
Ζὰ 8611. 

1034 ἢ, Ηοὶπιβδίῃ Κὺ. 5ιυαά, 5, 247 φρόντιζε μὴ δυσβουλίαν 
φρονήσεως ἀμείνον᾽ ἡγήσῃ ποτέ. ὙΥ6Ὶ] πϑθτα ἐγ ΠΘΥ 2] ΒΟ θη ἡγήσῃ 
πᾶ ποτὲ οἷπθ 1,0 Κθ 8δῃ. ὑγὙϑὶ} ποτὲ Κϑίπθῃ ϑ''ππ Β8ΌΘ. 

1085 Ιῃ Μ ἰδὲ ἄμεινον ἴῃ ἀμείνον Κουγϊσίοτί. Υα]. Μοίποκθ 
ῬΊΣ1οΙ. ΧΙΣΧ 8, 233. 

1031 ᾿ς Βοιαΐχ Ὀοιγδομίοὺ ἀἰθ Υοσίθ ἄνωγε. . πιϑοῦ 815 ΤΙηὐθτ- 
Ροϊδύϊοι, ἃ. Ηδυμθδπη π1ῖ6 ΒΟΥ μαγᾶν ὅτ. ἱεἐ, ΠῚ 2 5, 2715 5ἰπᾶ ρο- 
ποὶσὺ ὈθΙΖαβύωσηθη. ΥΩ]. ἀασοσθη οὔθ χὰ 196. 

1039 πιϑοῦ ἂν πείϑου ἃ. 1043 ἐπ᾽ ἐμοὶ διπτέσϑω [ἂν ἐπί 
μοι ῥιπτείσϑω διᾶθτο Ηδπαβοιυ θη. 

1040 Τεΐβ ἀϊθ ο]σοπάθη παρ βυϊβομθη ϑιγβίθιηθ ἴῃ δηὐι θὲ ϊ- 
ΒΟΠΟΥ Ὑοῖβθ 510} Θηβρυθοθθπ, παὺ Ηθυδηη Ε]., ἃ, τηρίγ, Ρ. 784 
Ὀοθιμουκύ. 
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1048 ἢ. ϑομῦίε κῦμα δὲ πόντον. ΒεΒβον 1δβὺ ὙΥ 611 ἱπὶ ξο] σϑη- 
ἄθῃ ὕευβθ τ᾿ πδο τῶν νορ. 

1062 Ηθυταδηη ἱρυδθίθυ θη νἱἀθίυν αρυᾶ ΑΘβομγ αι δα αυΐοῦ 
ἴογτηδ, στερεαῖς. αὰ γοΥῦϑὰὰ αποαὰθ 174 ἀϑὺ5 οϑίἦ. 

1060 Εὔν μὴ παραπαίειν μδᾶὺ6 160} μὴ οὐ παραπαίειν Τὰν ποίϊρ 
Θγϑομίοί. 53. 627, 187, τὸ δοι οὐ ἱπὶ Μρᾶ, ὑγβρυάπρ]οῃ πθα- 
ΘΘ᾽αββθὴ ὙὙ870. 

1067 ἡ τοῦδ᾽ αὔχη ἔὰν ἦ τοῦδ᾽ εὐτυχῆ Τοαϊ. Τϊπᾶοτῇ ἡ τοῦδε 
τύχη. ΥἸΠΟΚΘΙτπᾶπη ἡ τοῦδ᾽ εὐχή. ὅδοοῦβ εἰ τάδ᾽ ἔτ᾽ αὐχεῖ, πρὶ] 
ἡὔπροτο Ηδῃαβομυιθαη εἰ τάδ᾽ εὐτυχῆ (εὐτυχεῖ) Ὀϊοίομ. ΑὐΒβ αὔχη 
ΒΟΠΘΙΠΘη αἴθ Ὀθάθη Τμοβαγίθῃ εὐχή τι. τύχη οπἰβίαπᾶθῃ ζὰ βοὶῃ ἃ. 
1680 810}. Ζὰ εὐτυχῆ νῖθὸ 4608 ναυτίλων υπᾷἃ ναυλόχων 2ὰ ναῦυτι- 
λόχων νοΥρυπᾶάθῃ χὰ ΒΆΘΗ. 

1068 γ᾽ αἱ [ἂν γὲ ΤαΣΠΘΌαΒ. 
1000 ποὶ ἔδγν ποὺ οἷπθ ἃπᾶθυβ ΗδηδβοιΥ τ, 
1008 Βοίμο τοὺς γὰρ προδότας. 
1071 ἁγώ [ἀν ἅτ᾽ ἐγώ Ῥογβοη. 
1018 ἀπέρατον ᾿Ξ ἴῃ Μ ἴῃ ἀπέραντον νου ἡ ἱησδίου Ηδπᾶ νου θθββοτί. 
1081 Παγύαπρ' οἰδαθύ, ἀδίβ πϑο σεσάλευται χπχοὶ Απεαρᾶϑέθ 

δαθοθ 16 βοῖθη, νυρὶ. σὰ 1090. Π΄6 Ὀροάϊθ θπέβρυϊομὺ ἄθυ Τϑέγα- 
Ροαΐθ ψῖθ ϑερύ. 1069, 107, νρ]. ὙΥθβέρμαιὶ ὅσ. Μ. 2. Αυῇ. 8. 177, 
τηθὶπθ ϑέπϊθη Ζ. ἄβοι. 8. 70. 

1085 ἃ. 1092 εἴλίσσουσι τ. εἴλίσσων [ὰν ἕλίσσουσι ἃ. ἑλίσσων 
ΤΟΣηθΌυ8. 

1081 δορθῃ ἄθὺ Κοῃίγδηϊθυίθη ΕΌΥΠ πᾶ ον ΨοΥ βηρσογαηρ 
ἀθὺ τη  ]Θγοη 51106 σοὰ ἀντίπνουν ν1}} ΚΊΘΏ1 (ρ. 79) πάντων ἀπο- 
δεικνύμενα στάσιν ἀντίπνοον 5ο.γοίθοη, ΠΙπᾶοτῇ ἀποδεικνύμενα εἰπ- 
ἴΆοἢ} τ ρ Άββθη ΟὗθΥ 818 ΟἼ]οββθιῃ ΓἿΥ οἷῃ δημᾶθγοα νοτὺ Ὀοιγαομέθῃ. 
ΊΘΒΘΙΘΙ ἃ. Μροίποκθ ἀντιόπνουν (νρᾳ]. ΗδδΒγοῖ. ἀντιόφρων᾽ ἐναντίον 
φρονῶν ππᾶ ἀντιοστατεῖν) οὔδτ' ἀντιόπουν. 

1090 ὕπι ἀϊΐθβθβ ϑ'υβύθμπη ἄθιη θη βρυθομθηάθη το ]Ἰκοπηπ Θἢ 
ΒΊΘΙΟ ἢ. χὰ τηϑομθη, ἔὰρὺ Ηθυηδπη ὦ Θέμις, ὦ Γῆἤ νοῦ ὦ μητρός οἷπ. 
5. Ζ 1081. --- Εἶπ δρυγοίομθπάθ ΕγκΙἄναπρ σἱοθὺ Κοοὶς σβϑγνρ. ἔ, 
ΡΒ11Ο]. 81, 4856 (πἰομξ Μαϊίου ἃ. Αἰμοσ, βοπᾶθυπ ἀθὺ Αἰμοὺ δ]]οὶπ 
818 βϑῖποι Μυίίου [8ὺ τοῦθ δησογαΐθῃη). 

ἀπ ἄθῃ ΕὙαρσιι πύθῃ 465 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Π. Ἐδτ χαλκοκέραυνον νογτααἑοὺ Ηθεϊηδηη χαλκομάραυγον (Η.- 
γγογάθη χαλκομάρυγον), ὙΥ͂6]] χαλκοστέροπον (γρ]. χαλκοῦ στεροπήν 
Π. 11, 83). Αὐϑὺ χαλκοκέραυνον Ὀθάθαϊοι ἅ85856106 τῦῖθ χαλκοστέρο- 
πον. --- ξδκεανοῦ ὙΥ 6616 Υ. ---- Το θοὶς πάντων τροφόν. 

ΙΝ. Ῥαραρσθοῦρ ἀντίδουλον. 
Υ. εὐϑύνοι [ὔν ἰϑύνονι Νδιοϊς. 
ΥΙ. Ηθυιδμη ποῦ τό, Ηεἰπιβότῃ (6 ᾿πέθυρο]. δοιημα. α].. ρ. 1Χ) 

κλῦϑι [ὰγ τοῦτο. 
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ΥΠ. ἥξεις ἴὰν ἥξει ϑίδηϊθυ. Μαείμοκο ἕξει. -- ϑνητῶν ἰϑὺ γο0ὴ 
Ηραμ ογρϑηχί. --- δίκελλ᾽ ἂν δικέλλης ἨΗοϊβἰείη. 

ΙΧ. ἕρπε τήνδε [ἀν ἕρπετὴν δέ, ἄδπη πνοὰς ἵν᾽ ἔν πνοαῖσιν 
πα ἄφνω ἔδν ἄνω ΟαβαιχὈομὰ8 τἀμὰ Βοηίθυ. Αὐΐβογάθαι μ806 ἰθὴ 
στρόμβον ἔν βρόμον σοβοιγθθθμ, νυ] βρόμον νγϑᾶθυ ζὰ καταιγίξζοντα 
ΠΟΘΙ 818 δ] θκὰ χὰ ἀναρπάσῃ .. πέμφιγι συστρέψας γμα[βέ. --- Ὠὶ6 
ΥἹΟΥ͂ ὕϑιβθ εὐθεῖαν... ἄφνω Μ1}} ῬΑΙΘΥῪ Οὔθὰ πϑο 791 οἰπβϑίζθῃ, 
Ἰπάθῃι ΟΡ 792 περῶσαν Βοιγεοὶδί. ΑΌΘΥ 5. ζὰ 791. Αὐοὴ ἀϊθ Βοτί- 
βθύζυμηρ' ἔστ᾽ ἂν ἐξίκῃ Βρυϊομὲ ἀασοσθη. ΥΩ]. χὰ 711. --- Πὲθ συγϑὶ 
γε γβθ ἐξευλαβοῦ... ἀτμοί [6110 ΝΟ ταὶ Οοπίπρίοη ἄθιη ϑαύγγαγδηη8 
Προμηϑεύς τυ. --- προσβάλῃ ἴὰν προσβάλλῃ (ἀβδιθομυβ. --- κοὐ δίχα 
ξάλης ἀτμοί 1615. 

Χ, 2 Εὰν σάφ᾽ οἶδα 5Ξομοϊπὺ σάφ᾽ ἴσϑι ραββοπάᾶοθν. --- 8 λίψῃ 
ἔν μέμψῃ 0 16]85. --- βέλη ᾿χλιπεῖν ἂν βέλη λιπεῖν Μαάνὶσ. --- 
6 Μοίποκθ σὲ ἐὰν σ᾽ ὃ, Οοδοὺ σ᾽ οἰχτερεῖ πατήρ. --- 7 νέφη ἴὰτ 
νεφέλην Ἡ. ὙΥοΙ ἢ, --- ὑπερσχών ἔὰν ὑποσχών Οδδαπθομαβ. --- 8. σὺ 
βαλών [ἂν συμβαλών ϑιαϊιπδβὶαβ. --- 9 διώσεις Προρᾶγᾶμσβ, διώσει 
Πόορτθθ ἐδ δῃώσει. 

Ὁ. Μοίγα. 

ῬΡδτοᾶοϑ. 

Εγβίθ ϑίσγορῃ!θ 138 --- 188 --- 144 --- 151. 
ωῳψΎ δ ωωυμω ας 

Φ  ὼ 
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μι ΝΜ... 

Δδ..΄ν.ς-. 
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ΝΑ ἕο --ὠϑεμωω.υ.... 

Εγϑίοϑ ὐαϑὶπλοη. 

Εγβέθ ϑίσορῃηβ 397 --- 40 -- 406 -- 414. 
“Ψ᾿ῃὑ μν»»ὉὩ:υ ῖ ο 

-- 4ρῦ, 414 
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Εγβίθ ϑίγορμθ δ96 -- δ88 --- ὅ86 -- 544. 

5 
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ὅ80, δὅ40 
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Ὁ 
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ϑίγορμῃθ δ714 --- ὅ88 --- 693 --- 600. 

ὅ80, 600 
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ΒΡ" 

τος τος τ ξετίτιρς,- 
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ΘύΥΟΡἢΘ 887 -- 898 -- 894 --- 900. 
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